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 ةـقدمـمـال    
وأشـهد  ،من يهده ا فال مضل لو ومـن يضـلل فـال ىـادي لـو ،وكبمده ونستعين ،إن اغبمد 

صــلا ا  ليــو و لــا  لــو  ،وأشــهد أن ؿبمــداً  بــده ورســ لو ،أن ال إلــو إال ا وهــده ال شــري  لــو
 .ومن اىتدى هبديو وسلم تسليماً كثًناً  ،وصحبو

 فـاألخالق ؛ ـات واألمـميف هيـاة اإلفـراد واعبما اً كبـًن  وأثـراً  ،مهيـة بالةـةأالق فإن لألخ أما بعد
  امــل النحــاح لألفــراد واؼبؤسســات،  و امــل مهــم مــن ،للســعادة يف الــدنيا وا خــرة ســب  ةســناغب

 ،بأخالقها دانت ؽبا األمـم متمسكةً  اإلسالمية وؼبا كانت األمة ،افد هنضة األممورافد مهم من رو 
 ،ملتهم الطيبةلمٌن اغبسنة ومعاهىت إن كثًناً من البالد دخلت يف دين ا هينما رأوا أخالق اؼبس

 .وأمانتهم العظيمة
 و ليهم تعقـد ا مـال يف النهـ ا باألمـة و ،وصنا و وال ش  أن الشباب ىم رجال اؼبستقبل

أن لكبــًنة لية او البــد ؽبــم إذا أرادوا أن يق مــ ا هبــذه األمانــة العظيمــة واؼبســؤ لكــن ، و وؾبــدىا ورفعتهــا
ن أىـــم الع امــل الـــ  تعيــنهم  لـــا بنــاء اؼبســـتقبل وصـــنا ة وإن مــ ،يأخــذوا بأســـباب النحــاح والعـــ ة

 ؛اغبيــاة التحلــي بــاألخالق اغبســنة اغبميــدة الــ  جــاء الــدين اغبنيــي باغبــث  ليهــا وال  يــ  فيهــا
  .اإلديان وأفضل هلية يتحلا هبا أىل ،نسانخًن ما أ طي اإلفهي 

ـــــــــــــــــــــــ  أ   خـــــــــــــــــــــــًنت كـــــــــــــــــــــــل  فضـــــــــــــــــــــــيلة    ل
 

 مــــــا اخــــــ ت  ــــــًن ؿباســــــن األخــــــالق   
 

اؼبسـلمٌن  شباب ىذا اؼب ض ع اغبساس يف وقت تةًنت فيو أخالق كثًن من لتأكيد  لايأيت ا
 ،واغبســد والكــر والشــ  ،وانتشــر بيــنهم كثــًن مــن اؼبســاوئ مــن الكــذب والظلــم واعب ــاء  ،وتبــدلت

وشـــ ىت  ،و ًنىـــا مـــن األمـــراا الـــ  أثقلـــت كاىـــل األمـــة اؼبســـلمة ،وبـــذاءة اللســـان وســـ ء الظـــن
ا   .ص رَته
فبـــن ينتســـ  إم اإلســـالم اليـــ م ســـبباً يف إهحـــام بعـــ   فبـــا يؤســـي لـــو جـــداً أن  أصـــب  كثـــًنٌ و 

وصـ ات خسيسـة  ،الك ار  ن الـدخ ل يف اإلسـالم نظـراً ؼبـا يتهـي بـو أولأـ  مـن أخـالق سـافلة
 .اكتفإم ا اؼبش
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 خطح الثحث
 :واؼبباهث كما يلي ،،مباهث وخاسبة اؼب ض ع  لا مقدمة وسبعةىذا يشتمل 

 .وفيها أمهية اؼب ض ع وخطة البحث: لمقدمةا
 .تعريي ال بية األخالقية: المبحث الول

 .فضل هسن اػبلق الثاني:المبحث 

  ص ر مشرقة من األخالق اإلسالمية الرفيعة، وفيو مطال : الثالث:المبحث 
 : ص ر من أخالق الرس ل صلا ا  ليو وسلم.المطلب الول

 ق الهحابة والتابعٌن، رضي ا  نهمص ر من أخال ثاني:المطلب ال
 .األمة: ص ر من أخالق سلي ثالثالمطلب ال     

 .وسائل اكتساب األخالق اغبميدة :الرابعالمبحث 

 وسائل تربية الشباب  لا األخالق اغبميدة :الخامسالمبحث 
 :وفيو مطال  ،الشباب مستقبلدور األخالق يف بناء  :السادس المبحث

 .ورىا يف النحاح ال رديد :المطلب الول

 .دورىا يف النحاح األسريثاني: المطلب ال
 دورىا يف صالح اجملتمع وهنضة األمة ثالث:المطلب ال

 .دورىا يف نشر الد  ة :رابعالمطلب ال

 .اػبلل األخالقي  ند الشباب :السابعالمبحث 

  .الت صيات الخاتمة:
 فهرس الموضوعات

والنهـــ ا وا ثـــار واغبكــــم  ،ذو شـــح ن -األخالقيـــةال بيــــة  -اغبـــديث  ـــن ىـــذا اؼب ضـــ عو 
ولذل   ،وقد ُكت بهت  فيو مؤل ات كثًنة جداً للمتقدمٌن واؼبتأخرين ،واألق ال ال اردة فيو  ًن ؿبه رة

 .تقبلـاء اؼبسـباب وبنـالش :اؼبؤسبر مع ربطو دب ض ع ،سيك ن اغبديث فيو ـبتهراً 
 رضــت  ــن بعــ  اؼبباهــث الــ  لــي  ؽبــا وقــد اجتهــدت يف إ ــداد ىــذا اؼب ضــ ع و رضــو، وأ
ألن التط يــل ال يناســ  اؼبقــام ىنا،هيــث إن ؛صــلة مباشــرة بعن انــو، واختهــرت الكــالم فيمــا كتبــت
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 ىذا البحث  بارة  ن ورقة ستقدم يف مؤسبر  ام تطرح فيو  شرات ال رقات.
سبــام ىــذا البحــث بــو  لــي  مــن اؼبــنن العظيمــة ومنهــا إ مــن   ويف اػبتــام أضبــد ا تعــام  لــا مــا

 لـــا اىتمامهـــا الكبـــًن  األمانـــة العامـــة للنـــدوة العاؼبيـــة للشـــباب اإلســـالمي، كمـــا أشـــكر اؼبختهـــر
بالشــباب اؼبســـلم وهرصـــها  لــا تـــربيتهم ال بيـــة اإلســالمية الهـــاغبة، وأرجـــ  مــن إخـــ يت القـــراء أال 

 يبخل ا  لي  دبلح ظاَتم  لا ىذا البحث اؼبت اضع.
 .  ب ورضى وفق اهلل اجلميع ملا حي

 
 

 كتبو                                                                       
 اغبميضي بن  بد ا د. إبراىيم بن صاحل                                                                    

 قسم القر ن و ل مو - جامعة القهيم                                                                       
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 ادلثحث األول: تعريف الرتتيح األخالقيح
 تعريف التربية: 

 .(1)تربية أي  هذوتوو يوربـ ي ُت فالناً أرب  ،وارت ع زادمنا و  ، دبعىن بُ ر  با يـه ره من : في اللغةالتربية 

وىــ  إنشــاُء الشــيء  هــاالً فحــاالً  ،بق لــو:ا الــرب يف األصــل ال بيهــةُ  الرا ــ  األصــ ها  ا ر فهــو 
 .(2) او رهبـ بهُو  ،ورهب اهُ  ،يُقاُل رهب وُ  ،إم ههد  التمام
وىــــي تبليـــ   .ا الـــرب يف األصـــل مهـــدر دبعـــىن ال بيـــة:ناصـــر الـــدين البيضـــاوي بق لـــو و ر فهـــا

 .(3) الشيء إم كمالو شيأاً فشيأاً ا

تنميـة اعب انـ   " :، ومـن أهسـنها: ىنـاك تعري ـات كثـًنة وـبتل ـة ؽبـاتعريف التربية اصطالحا  
ختل ـــة لشخهـــية اإلنســـان

ُ
؛ والتثقيـــي، والتهـــذي ، واؼبمارســـة والتـــدري ، ، ـــن قريـــق التعلـــيم ،اؼب

 .(4) االستخالف فيها لةرا إ داد اإلنسان الهاحل لعمارة األرا وربقيق معىن ا
إ ـداد اؼبسـلم إ ـداداً كـامالً مـن صبيـع " :بأهنـا، مقـداد يـاعبن  ر فهـا: اإلسالميةتعريف التربية 

الن اهي يف صبيع مراهل منـ ه للحيـاة الـدنيا وا خـرة يف ضـؤ اؼببـادئ والقـيم وقـرق ال بيـة الـ  جـاء 
 .(5) هبا اإلسالم ا
 الخالقتعريف 

كمـا يقـ ل ابـن   -، وهقيقتـو :الد ين والطبـع والس ـحي ةضم الالم وسـك هناق يصبع ُخلُ األخالق  
ل ــق هبــا دبن لــة اػبه  ن ســو وأوصــافها ومعانيهــا اؼبختهــة وىــي ،نــو لهــ رة اإلنســان الباقنــةأ: -منظــ ر 

اػبلـــق  بـــارة  ـــن ىيأـــة يف الـــن   راســـخة  نهـــا تهـــدر  ا :ويقوووول الغيالوووي (6)الهـــ رتو الظـــاىرة 
 .(7)ا ًن هاجة إم فكر وروية يسر من األفعال بسه لة و 

                                           
 مادة )ربا(. 3/1572مادة )ريب(، ولسان العرب  1/509( انظر معحم مقايي  اللةة البن فارس 1)
 .336ا  ( اؼب ردات للرا   األص ها 2)
 .1/8( ت سًن البيضاوي أن ار التن يل وأسرار التأويل 3)
 لعبد الرضبن بن هحر الةامدي، دار اػبرجيي للنشر والت زيع الرياا.  ( انظر: مدخل إم ال بية اإلسالمية4)
الت زيـــع، وانظـــر  (، الريـــاا: دار اؽبـــدى للنشـــر و  2، ط ) 20( انظــر أىـــداف ال بيـــة اإلســـالمية و اياَتـــا ؼبقـــداد يـــاعبن ا5)

 .100كذل  ال بية األخالقية لو ا 
 مادة )خلق(.2/1245( لسان العرب 6)
 (.3/53( إهياء  ل م الدين )7)
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أمـا  ،قيبـة وإرادة خالهـةومن ىنا نعلم أن اإلنسان إمنا ديُدح  لـا األخـالق النابعـة مـن ن ـ  
 .در  ن تكلي فال خًن فيهاال  ته األفعال

 .(1)أهد سريرة إال ألبسو ا رداءىا  النيةا اما أسر   ا :قال بعض العلماء
  :ويقول الشواعر

 يـــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــا اؼبتحلـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــًن شـــــــــــــــــيمتو
 

ـــــــــــــقُ   ـــــــــــــو اػبل ـــــــــــــأيت دون ـــــــــــــق ي  إن التخل
 

 :ويقول آخر
 ومهمـــــــــا تكـــــــــن  نـــــــــد امـــــــــرئ مـــــــــن خليقـــــــــة

 

  لـــــا النـــــاس تعلـــــم   اوإن خاؽبـــــا زب ـــــ 
 

كمــا   ،وتهـنع لخخــرين سـر ان مـا يعـ د إم سـابق خلقـو وقبيعتـو ،ولـذا فـإن مـن تكلـي خلقـاً 
 :المتنبيويقول 

 وأســــــــــــــــــــــرع م عــــــــــــــــــــــ ل فعلــــــــــــــــــــــت تةــــــــــــــــــــــًناً 
 

 تكلــــــيم شــــــيء مــــــن قبا ــــــ  ضــــــده 
 

 .(2)وىناك  القة وثيقة بٌن  لم ال بية و لم األخالق وقد يستعمل أهدمها دبعىن ا خر
ال بيـــة األخالقيـــة  مـــن خـــالل مـــا تقـــدم يتبـــٌن لنـــا أن: اإلسوووالميةالخالقيوووة تعريوووف التربيوووة 

 لــا اػبــالل اغبميــدة الــ  أمــر هبــا اإلســالم حبيــث  تنشــأة وتنميــة اإلنســان اؼبســلم :اإلســالمية ىــي
 تك ن سحيًة مالزمة لو وسل كاً دائماً يف صبيع أه الو.

                                           
 .(162لطائي اؼبعارف البن رج  )ا:  (1)

ويرى بع  الباهثٌن أن األخالق ج ء من ال بية، وأن ال بية تشـمل كـل  ،27( انظر فه ل من األخالق اإلسالمية ا 2)
 .15 بية مد الق از وصاحل الشهري ا ج ان  من  اإلنسان. انظر اؼببادئ العامة لل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                         التربية األخالقية وأثرها في بناء مستقبل الشباب  

 

8 

 فضل حسن اخللقادلثحث الثاني: 
الــدين كلــو  ا :قووال ابووق القووي هســن اػبلــق لــو مكانــة  ظيمــة ومن لــة رفيعــة يف ديــن اإلســالم 

 . (1)افمن زاد  لي  يف اػبلق زاد  لي  يف الدين  ،خلق
مر بــة يف مكــارم  ،وقــد وردت النهــ ا الكثــًنة يف الكتــاب والســنة مبينــة فضــل هســن اػبلــق

 .زاجرة  ن االتهاف دبساويها ،مثنية  لا اؼبتحليٌن دبحاسن ا داب ،األخالق
ُٖ ﴿ :يق ل ا تعام مثنياً  لا خًن خلقو وخامت رسلو ٰٝ ُخٍٍُك َػِظ١ إََِّٔه ٌََؼٍَ  .[4:القلم]﴾َٚ

َٛ ﴿ :امق لو تعفمن ذل   ،تد   إم التحلي دبكارم األخالق وىناك  يات كثًنة َؼۡف ٌۡ ُخِز ٱ

 َٓ ١ٍِِٙ َجٰ ٌۡ ِٓ ٱ أَۡػِشۡض َػ َٚ ُؼۡشِف  ٌۡ ۡش بِٲ ُِ ۡأ  .[199:األ راف]﴾١١َٔٚ
 .(2)ا منها ية أصبُع ؼبكارم األخالقلي  يف القر ن   ا:الهادق أنو قال ،وقد روي  ن جع ر

ًَ ََل ﴿ :ذل  ق لو تعامومق  ِء٠ ٓ ٟٓ إِۡعَشٰ َك بَِٕ
١ثَٰ ِِ إِۡر أََخۡزَٔب  َٚ  ٔ ِٓ إِۡحَغب ٌَِذ٠ۡ َٰٛ

ٌۡ بِٲ َٚ  َ َْ إَِلَّ ٱَّللَّ ِرٞ حَۡؼبُُذٚ َٚ ب 

  ٕ لٌُُْٛٛا ٌٍَِّٕبِط ُحۡغ َٚ  ِٓ ِى١ َغٰ َّ
ٌۡ ٱ َٚ  ٰٝ َّ

١َخَٰ ٌۡ ٱ َٚ  ٰٝ مُۡشبَ ٌۡ ُۡ إَِلَّ ل١ٍَِل  ٱ ١ٌَّۡخُ َٛ َُّ حَ ةَ ثُ ٰٛ َو َءاحُْٛا ٱٌضَّ َٚ ةَ  ٰٛ ٍَ ْٛا ٱٌصَّ ُّ أَل١ِ َٚ ُۡ ب  ُٕى ِِّ  

 َْ ۡؼِشُظٛ ُِّ أَٔخُُ    . [83:بقرةال]﴾٣َٖٚ
َْ ﴿ :وق لو تعام ٛ ُّ ُۡ حُۡشَح َ ٌََؼٍَُّى ٱحَّمُْٛا ٱَّللَّ َٚ  ُۡۚۡ ٠ُۡى َٛ َٓ أََخ ٞة فَأَۡصٍُِحْٛا ب١َۡ َٛ َْ إِۡخ ُٕٛ ِِ ۡؤ ُّ ٌۡ ب ٱ َّ إَِّٔ

 . [10:اغُبُحرات]﴾ٓٔ
َٛ  َلَّ َخ١َۡش فِٟ َوث١ِشٖ ﴿ :وقوله تعالى ٓ َّٔۡج َٓ ٱٌَّٕبِطۚۡ ِِّ ِحِۢ ب١َۡ ٚۡ إِۡصٍَٰ ۡؼُشٍٚف أَ َِ  ۡٚ َش بَِصَذلٍَت أَ َِ ٓۡ أَ َِ ُۡ إَِلَّ  ٰىُٙ

  ّ ِٗ أَۡجًشا َػِظ١ َف ُٔۡؤح١ِ ۡٛ ِ فََغ ۡشَظبِث ٱَّللَّ َِ ٌَِه ٱۡبخَِغبَٓء 
ًۡ َرٰ ٓ ٠َۡفَؼ َِ  .[114:النساء]﴾ٗٔٔب َٚ

 .وا يات يف ىذه اؼبعىن كثًنة 
ق لو  - :كما جاءت السنة مبينة األجر العظيم ؼبن اتهي دبكارم األخالق وفبا ورد يف ذل 

 .(3))) الر هسن اػبلق (( أخرجو مسلم :صلا ا  ليو وسلم
فعــال اػبــًن وخهــال اؼبعــروف ىــ  أخــي كيــي جعــل الــر الــذي ىــ  كلمــة جامعــة أل –فــانظر 
   .هسنه اػبلق
مـا مـن شـيء أثقـل يف ميـ ان اؼبـؤمن يـ م القيامـة مـن  )) :ذلـ  ق لـو صـلا ا  ليـو وسـلمومـن 

                                           
 .2/320( مدارج السالكٌن 1)
 .8/388( انظر فت  الباري البن هحر 2)
 .2553ح  4/1980( صحي  مسلم 3)
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 . (1)يء ((وإن ا ليبة  ال اهش البذ ،هسن اػبلق
 :قــالومــن ذلــ  ق لــو صــلا ا  ليــو وســلم وقــد ســأل  ــن أكثــر مــا يــدخل النــاس اعبنــة   ف

  .(2)(( اػبلق  وهسنُ تق ى ا ))
حبســن إن اؼبــؤمن ليــدرك ))  :و ــن  ائشــة رضــي ا  نهــا أن النــل صــلا ا  ليــو وســلم قــال

 . (3)((خلقو درجة الهائم القائم 

النــل صــلا ا  ليــو وســلم أن اؼبتهــ ٌن دبكــارم األخــالق ىــم أهــ   النــاس إليــو  كمووا أخبوور
لنـل صـلا ا  ليـو وسـلم رضـي ا  نـو أن ا بن  بـد ا بروأقرهبم إليو ؾبلساً ي م القيامة فعن جا

 .(4)((ي م القيامة أهاسُنكم أخالقاً  أهب كم إيلم وأقربكم مين ؾبلساً  من إن))  :قال
 : ))وفبا يؤكد أمهية هسن اػبلق و ظم من لتو يف ىذا الدين اغبنيي ق لو صلا ا  ليو وسلم

 ين الـذين يبتةــ نفــأ .(5)(( قــاً وخيـاركم خيـارىم لنســائهم خلقـاً أكمـل اؼبـؤمنٌن إديانًــا أهسـنهم أخال
   تكميل إدياهنم
اإلســالم ور ــ  فيهــا وهــث  لــا التخلــق هبــا   األخــالق اغبســنة امــ دة الــ  د ــا إليهــاىــذا و 

 . (6)، والع ة، والشحا ة، والعدلكمةىي: اغبو  كثًنة، ومن العلماء من أرجعها إم أص ل أربعة،
عاصـرين إم أن أصـ ل األخـالق اغبميـدة تسـعة فـذكرىا وذكـر ربـت كـل أصـل وذى  بع  اؼب

، و لــا كــل هــال فــإن كــل خلــق ؿبمــ د يت ــرع منــو أخــالٌق، وبعــ  األخــالق داخــل يف (7)فرو ــو

                                           
 ـــن أيب ىـــذا هـــديث هســـن صـــحي  ا ا، وقـــال 2002ح 4/318، وال مـــذي 4799ح  4/253أخرجـــو أبـــ  داوود ( 1)

 .الدرداء رضي ا  نو
  ن أيب ىريرة رضي ا  نو. ، وصححو األلبا ،2004ح4/319 أخرجو ال مذي( 2)
وصــححو ، ووافقــو الــذىل 1/60 صــححو اغبــاكمو  ، وابــن ماجــو،4798ح4/252أبــ  داوود و  ،6/90 أضبــد أخرجــو( 3)

 األلبا .
 وصححو ابن هبان. ،2018ح 4/325 مذيأخرجو ال  ( 4)
ىـــــذا هـــــديث هســـــن  : اوقـــــال 1162ح 3/466وال مـــــذي ،4682ح  5/60وأبـــــ  داوود ، 2/250أخرجـــــو أضبـــــد ( 5)

  ن أيب ىريرة رضي ا  نو. ،ا صحي 
بـادي كمـا يف ، وال ـًنوز  2/320يف مدارج السالكٌن  ابن القيم كماوكبا كب ه ،  3/54( انظر إهياء  ل م الدين للة ايل 6)

كمــة، وىنــاك تقســيمات أخــرى لألخــالق انظــر دســت ر مكــان اغب هــرال جعــال مإال إهنــ .2/568بهــائر ذوي التمييــ  
 .77وما بعدىا، وألخالق ال اضلة للرهيلي ا  689األخالق اإلسالمية مد  بد ا دراز ا 

 .1/471( انظر األخالق اإلسالمية وأسسها لعبد الرضبن هبن كة اؼبيدا  7)
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 بع .
 ومن األخالق اإلسالمية ام دة ما يلي:

وقضـاء اغبــ ائ  الهـر واغبلـم والرفــق، والكـرم واغبيــاء والت اضـع، والشــحا ة والعـدل واإلهســان 
و ـــ  البهـــر وكـــي األذى، واألمانـــة والهـــدق والرضبـــة وال فـــاء، وقالقـــة ال جـــو وقيـــ  الكـــالم، 
وهســن االســتماع وهســن الظــن وتــ قًن الكبــًن وإجابــُة الــد  ة واإلصــالح بــٌن النــاس، و لــ  اؽبمــة 

ىــذا البحــث  ي  مــن أىــدافواإليثــار واؽبديــة وقب ؽبـُـا، وجــُر اػبــ اقر ومرا ــاة اؼبشــا ر و ًنىــا. ولــ
 ، وقد كت  فيها كثًنون من اؼبتقدمٌن واؼبتأخرين.الت ضيلبغبديث  نها اؼبختهر ا
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 :صور مشرقة مق الخالق اإلسالمية الرفيعة ادلثحث الثالث:
لقد ضرب اؼبسلم ن أروع األمثـال يف صبـال اػبلـق وقيـ  اؼبعشـر وهسـن اؼبعاملـة، ولـذل  كـان ا   

ظــار وم ضــع القــدوة هينمــا كــان ا متمســكٌن بــأخالقهم الســامية، وإمــاُمهم ســادة األمــم وؿبــ   األن
وقدوَتم يف ذل  رس ؽبم الكرمي صلا ا  ليو وسلم، مث صـحابتو الكـرام، والتـابع ن ؽبـم بإهسـان 

 ، ويف اؼبطال  التالية ذكٌر  لقط ف يسًنة فبا أثر هنم يف ىذا الباب.
 

 لى اهلل عليه وسلمصىر من أخالق الرسىل صادلطلة األول:   
 من بعث متممًا ؼبكارم  نرى ل امًا  لينا أن نتحدث ،هينما نتحدث  ن ؿباسن األخالق

ُٖ ﴿ :ربه تعالى بقولهالذي وص و  (1)األخالق ٰٝ ُخٍٍُك َػِظ١ إََِّٔه ٌََؼٍَ فكان خلقو  ،[4:القلم]﴾َٚ
 .صبُعهاواؼبكارم أ ،قد اجتمعت فيو ال ضائل كل ها ،أوامره وجيتن  ن اىيوالقر ن ديتثل 

ـــــــــــــــــــــا كتـــــــــــــــــــــاب  فـــــــــــــــــــــأخالق الرســـــــــــــــــــــ ل لن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ذل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بةـــــــــــــــــــــــــــــــــــًن ال  و  تنـ

 

 وجــــــــــــــــدنا فيــــــــــــــــو أقهــــــــــــــــا مبتةانــــــــــــــــا 
 وقــــــــــــــــــــــدوتنا  ائــــــــــــــــــــــل مهــــــــــــــــــــــط انا

 

فعــن أي شــيء مــن أخالقــو صــلا ا  ليــو وســلم نتحــدث   أنتحــدث  ــن جــ ده فقــد كــان  
بـٌن  ولقـد جـاءه رجـل فأ طـاه  نمـاً  ،صلا ا  ليو وسلم أج د الناس ما سأل شـيأاً قـ  فقـال ال

 .(2)يا ق م أسلم ا فإن ؿبمداً يعطي  طاًء ال خيشا ال اقة :جبلٌن فرجع إم ق مو فقال
 :بق لو تعام ربوأم نتحدث  ن رضبتو بأمتو ورأفتو هبا فقد كان رهيماً رفيقًا رقيقًا كما وص و 

تٖ ﴿ َّ ب َسۡح َّ َٓ ٱ فَبِ ِِّ ُۡ ٱۡعخَۡغفِۡش ٌَُٙ َٚ  ُۡ ُٙ ٕۡ ٌَِهۖۡ فَٲۡػُف َػ ۡٛ ٓۡ َح ِِ ْٛا  ِب َلَٔفَعُّ ٍۡ مَ ٌۡ ٛۡ ُوَٕج فَظًّب َغ١ٍِظَ ٱ ٌَ َٚ  ۡۖ ُۡ ِ ٌَِٕج ٌَُٙ َّللَّ

 ِۡۚ ًۡ َػٍَٝ ٱَّللَّ وَّ َٛ َج فَخَ ِۡ ِشۖۡ فَئَِرا َػَض ِۡ ُۡ فِٟ ٱۡۡلَ ِٚۡسُ٘ َشب َٚ َٓ ١ٍِ وِّ َٛ خَ ُّ ٌۡ َ ٠ُِحبُّ ٱ َّْ ٱَّللَّ  . [159: ل  مران]﴾١٘ٔإِ
ُۡ َسُعٛيٞ ﴿ :وق لو تعام ُۡ َػِض٠ض   ٌَمَۡذ َجبَٓءُو ٓۡ أَٔفُِغُى َٓ َسُءٚٞف  ِِّ ١ِٕ ِِ ۡؤ ُّ ٌۡ ُۡ َحِش٠ص  َػ١ٍَُۡىُ بِٲ ب َػِٕخُّ َِ  ِٗ  َػ١ٍَۡ

 ُٞ ِح١   .[128:الت بة]﴾٣ٕٔسَّ
الهــالة  إمإ  ألقــ م  )) :و ــن أيب قتــادة رضــي ا  نــو  ــن النــل صــلا ا  ليــو وســلم قــال

                                           
 ـــن أيب ىريـــرة أن رســـ ل ا صـــلا ا  ليـــو وســـلم قـــال: ا إمنـــا بعثـــت ألسبـــم مكـــارم  2/318( أخـــرج أضبـــد يف مســـنده 1)

 الر. األخالقا ويف رواية ا صاحل األخالقا وصححو ابن  بد
 .2312ح 4/1805( أخرجو مسلم 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                         التربية األخالقية وأثرها في بناء مستقبل الشباب  

 

12 

 .(1)و ((شق  لا أمأن أ أريد أن أق  ل فيها فأظبع بكاء الهل فأذب ُز يف صاليت كراىة
فعن أن  رضي ا  نو قال كنت أمشي  ،أم نتحدث  ن هلمو و   ه فقد كان أهلم الناس

دائــو ه بر ذه بهــمــع رســ ل ا صــلا ا  ليــو وســلم و ليــو بُــرد قبــرا   لــير اغباشــية فأدركــو أ ــرايب فحه 
فنظرت إم ص حة  نق النل صلا ا  ليو وسلم وقد أثرت هبا هاشـية  :جبذة شديدة قال أن 
ت ـت إليـو فضـح  مث يا ؿبمد مر يل من مـال ا الـذي  نـدك فال :مث قال ،الرداء من شدة جبذتو

 .(2)أمر لو بعطاء
 .إلهسانلضح  واالةلظة باغبلم واو فانظر أخي كيي قابل صلا ا  ليو وسلم ىذا اعب اء 

مــا خــًن  رســ ل ا صــلا ا  ليــو بــٌن أمــرين إال أخــذ  ا :قالــت او ــن  ائشــة رضــي ا  نهــ
بأيســرمها مــا ن يكــن إشبــاً فــإن كــان إشبــا كــان أبعــد النــاس منــو ومــا انــتقم رســ ل ا صــلا ا  ليــو 

 .(3) انته  هرمة  فينتقم ا هبا وسلم لن سو إال أن ت
ولقـد فـ ع أىـل اؼبدينـة  ،شحا تو فقد كان صلا ا  ليو وسـلم أشـحع النـاس أم نتحدث  ن

وقـــد ســـبقهم إم ،ليلـــًة فـــانطلق نـــاس قبـــل الهـــ ت فاســـتقبلهم النـــل صـــلا ا  ليـــو وســـلم راجعاً 
  .(4)… وى   لا فرس أليب قلحة (( را  ا لن ترا  ا لن ت))  :اله ت وى  يق ل

 .(5)  ليو وسلم أشد هياًء من العذراء يف خدرىاأم نتحدث  ن هيائو فقد كان صلا ا
فقـــد أخـــرج  ،أم نتحـــدث  ـــن ت اضـــعو فقـــد كـــان مضـــربه اؼبثـــل يف ذلـــ  مـــع أنـــو ســـيد البشـــر

مـا كـان النـل صـلا ا  ليـو وسـلم يهـنع  :سـألت  ائشـة :البخاري يف صحيحو  ن األسـ د قـال
 ؟ يف أىلو

 . (6) ا إم الهالةفإذا هضرت الهالة قام  ،كان يف مهنة أىلوا :قالت
لــ  د يــت  )) :و نــده أيضــاً  ــن أيب ىريــرة رضــي ا  نــو  ــن النــل صــلا ا  ليــو وســلم قــال

                                           
 .868ح 2/450أخرجو البخاري ( 1)
 .1057ح  2/730، ومسلم3149ح 6/302( أخرجو البخاري 2)
 .2327ح4/1813ومسلم ،6126ح  10/646( أخرجو البخاري3)
  ن أن  بن مال  رضي ا  نو. 2307ح4/1802( أخرجو البخاري ومسلم 4)
 .2320ح 4/1809( أخرجو مسلم 5)
 يف خدمة أىلو كما يف بع  الروايات. :أي امهنة أىلويف ا، وق ؽبا: 6039ح 566/ 10( أخرجو البخاري 6)
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 . (1)(( ل  أىدى إيل ذراع أو كراع لقبلتو  ،إم ذراع أو ُكراع ألجبت
بـــل كـــان  ،وكـــان صـــلا ا  ليـــو وســـلم ديـــر   لـــا الهـــبيان فيســـلم  لـــيهم كمـــا يف الهـــحيحٌن

ليخالطنا هىت  إن كان رس ل ا صلا ا  ليو :يف هديث أن  رضي ا  نو قاليدا بهم كما 
 .(2)(( ةًن  ن   مًن ما فعل ال يا أبا : ))يق ل ألخ يل صةًن

كانت األمة من إماء أىل اؼبدينة لتأخـذ بيـد رسـ ل ا صـلا   ا :و ن أن  رضي ا  نو قال
 .(3)ا ليو وسلم فتنطلق بو هيث شاءت ا 
ال تطــرو  كمــا أقــرت النهــارى ابــن مــرمي إمنــا أنــا  بــد  )) :كــان صــلا ا  ليــو وســلم يقــ لو 

 .(4)((فق ل ا  بد ا ورس لو 
، شــة يف وجــ ىهم والســؤال  ــن أهــ اؽبمأم نتحــدث  ــن ؿببتــو ألصــحابو ومالق تــو ؽبــم والبشا

  .وتطيي  وخ اقرىم
وال  ،لا ا  ليو وسلم منـذ أسـلمتما هحبين رس ل ا ص ا :فعن جرير رضي ا  نو قال

 .رواه مسلم ار   إال تبسم يف وجهي 
وؼبــا اختهــم  لــي و زيــد وجع ــر يف ابنــة ضبــ ة رضــي ا  ــنهم قضــا هبــا النــل صــلا ا  ليــو 

وقـال  .((أنـت مـين وأنـا منـ  ))  :وقال لعلـي ،((اػبالة دبن لة األم ))  :وسلم ػبالتها فاقمة وقال
 .(5) النا (()) أنت أخ نا وم :وقال ل يد .خهلقي وُخلقي (( )) أشبهت :عبع ر

. لـينرجـالً أتـا النـل صـلا ا  ليـو وسـلم فقـال يـا رسـ ل ا اضب أن و ن أن  رضي ا  نـو
قــال ومــا أصــنع ب لــد الناقــة   .((إنــا هــامل ك  لــا ولــد الناقــة  )) :قــال النــل صــلا ا  ليــو وســلم

  .(6)((وىل تلد اإلبل إال الن ق ))  :وسلمفقال النل صلا ا  ليو 
 إ  ال أقـ ل إال))  :يـا رسـ ل ا إنـ  لتـدا بنا قـال :قـال ا :و ن أيب ىريرة رضـي ا  نـو قـال

                                           
 .5178ح 9/305( أخرجو البخاري 1)
 كان يلع  بو ىذا الهل. والنةًن قائر صةًن ،2150ح  1692/ 3، ومسلم 6129ح  10/646( أخرجو البخاري 2)
 .6072ح 10/601( أخرجو البخاري 3)
 .3445( أخرجو البخاري ح4)
 .4251ح  7/624( أخرجو البخاري 5)
 ،ا ريـــــ  ىـــــذا هــــديث هســــن صــــحي ا :وقــــال ،1991ح 4/314وال مــــذي ،4998ح 5/270أخرجــــو أبــــ  داود ( 6)

 وصححو األلبا .
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 .(1)((هقاً 
 يـــا مـــن لـــو األخـــالق مـــا َتـــ ى العـــال
ــــــم دينــــــاً لقامــــــت وهــــــدىا ــــــ  ن تق   ل
ــــــــق العظــــــــيم  ائــــــــل ــــــــ  يف اػبل  زانت
 فـــــــــــــإذا   ـــــــــــــ ت فقـــــــــــــادراً ومقـــــــــــــدراً 
 وإذا رضبــــــــــــــــــــت فأنــــــــــــــــــــت أم أو أب 
 وإذا  ضـــــــــبت فإمنـــــــــا ىـــــــــي  ضـــــــــبة

 وإذا رضــــــــــيت فــــــــــذاك يف مرضــــــــــاتو  
 وإذا ملكـــــــت الـــــــن   قمـــــــت برىـــــــا 
 وإذا بنيــــــــــــــت فخــــــــــــــًن زوج  شــــــــــــــرًة 
ـــــــماً   وإذا صـــــــحبت رأى ال فـــــــاءه ؾبس 
ـــــــــــو   وإذا أخـــــــــــذت العهـــــــــــد أو أ طيت
 وإذا مشـــــــــيت إم العـــــــــدا فـهةهضهـــــــــنـ  هرٌ 
 وسبـــــــــــد هلمـــــــــــ  للســـــــــــ يو مـــــــــــدارياً 

 مــــــن ُســــــطاك مهابــــــةٌ يف كــــــل ن ــــــ  
 والـــــــــــــــر   نـــــــــــــــدك ذمـــــــــــــــة وفريضـــــــــــــــة

 

ـــــــــــــــق الكـــــــــــــــراءُ    منهـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا يتعشم
 دينــــــــــــــــاً ُتضــــــــــــــــيء بنــــــــــــــــ ره ا نــــــــــــــــاءُ 
 يةــــــــــــــري هبــــــــــــــن وي لــــــــــــــع الكرمــــــــــــــاءُ 
 ال يســــــــــــــــتهٌن بع ــــــــــــــــ ك اعبهــــــــــــــــالءُ 
 ىــــــــــــذان يف الــــــــــــدنيا ىــــــــــــم الرضبــــــــــــاءُ 
ـــــــــــــعن وال بةضـــــــــــــاءُ   يف اغبـــــــــــــق ال ض 

ــــــــــــــم ور  ــــــــــــــًن ربل ــــــــــــــاءُ ورضــــــــــــــا الكث  ي
ــــــداك الشــــــاءُ  ــــــ  ا ن مــــــا ملكــــــت ي  ول

 نيــــــــــــــــت فــــــــــــــــدون  ا بــــــــــــــــاءُ وإذا ابت
 يف بُـــــــــــردك األصـــــــــــحاُب واػبلطــــــــــــاءُ 
 فحميـــــــــــــع  هـــــــــــــدك ذمـــــــــــــة ووفـــــــــــــاُء 
ـــــــــــــــــاءُ   وإذا جريـــــــــــــــــت فإنـــــــــــــــــ  الن كب 
 هـــــــــىت يضـــــــــيق بعرضـــــــــ  الســـــــــ هاءُ 
 ولكـــــــــــل ن ــــــــــــ  يف نــــــــــــداك رجــــــــــــاءُ 
 (2)ال منــــــــــــــــــــــٌة فبن نــــــــــــــــــــــٌة وج ــــــــــــــــــــــاءُ 

 

فيا  ،ىذه بع  أخالقو صلا ا  ليو وسلم ومن أراد اؼب يد فلًنجع إم كت  السنة والسًنة
 ،بأخالقو وتشتاق للقائو ربل   ،وت د رؤيتو بأىل  ومال  ،ن رب  ىذا النل الكرميم

ُۡ فِٟ َسُعِٛي ٱ﴿ ،بأفعالو وتأس   ،بآدابووتأدب    َْ ٌَُى ة  َحَغَٕتٞ ٌَّمَۡذ َوب َٛ ِ أُۡع ََ  َّللَّ ۡٛ َ١
ٌۡ ٱ َٚ  َ َْ ٠َۡشُجْٛا ٱَّللَّ ٓ َوب َّ ٌِّ

َ َوث١ِش   َرَوَش ٱَّللَّ َٚ   .[21:األه اب]﴾ٕٔا ٱۡۡلِٓخَش 

                                           
 .وصححو األلبا  اىذا هديث هسن صحي ا :وقال ،1990ح 4/314أخرجو ال مذي ( 1)
 .1/35( األبيات ألضبد ش قي، انظر الش قيات 2)
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 رضي اهلل عنهم ،صىر من أخالق الصحاتح والتاتعني :ادلطلة الثاني
، وأكمُل اؼبؤمنٌن ،األمة وأفضل ،صحابة رس ل ا صلا ا  ليو وسلم ىم خًن القرون

 اختارىم ا لهحبة نبيو صلا ا  ليو وسلم فرضي  نهم ورض ا  نو فهم كما قال ا  نهم:
ب ُعجَّ ُِّ ﴿ ُۡ ُسوَّؼ  ۖۡ حََشٰىُٙ ُۡ بُٓء ب١ََُٕۡٙ َّ ُىفَّبِس ُسَح

ٌۡ ٓاُء َػٍَٝ ٱ َؼُٗۥٓ أَِشذَّ َِ  َٓ ٱٌَِّز٠ َٚ  ِۡۚ ُعُٛي ٱَّللَّ ٞذ سَّ َّّ ِ َح َٓ ٱَّللَّ ِِّ َْ فَۡعل   ا ٠َۡبخَُغٛ ذ 

ُجِٛدۚۡ  ٓۡ أَثَِش ٱٌغُّ ِِّ  ُِٙ ِ٘ ُجٛ ُٚ ُۡ فِٟ  بُ٘ َّ  ِع١
بۖۡ  ٔ َٰٛ ِسۡظ ًِ َوَضۡسٍع أَۡخَشَج َٚ ِٔج١ ُۡ فِٟ ٱۡۡلِ ثٍَُُٙ َِ َٚ َسٰىِتۚۡ  ۡٛ ُۡ فِٟ ٱٌخَّ ثٍَُُٙ َِ ٌَِه 

َرٰ

ُ ٱٌَّزِ   َ ُٗۥ فَ   َ َشطۡ  َػَذ ٱَّللَّ َٚ ُىفَّبَس   ٌۡ ُُ ٱ ِٙ اَع ١ٌَِِغ١ظَ بِ سَّ ٰٝ ُعٛلِِٗي ٠ُۡؼِجُب ٱٌضُّ ٰٜ َػٍَ َٛ ٍُٛاْ بَصَسُٖۥ فَٲۡعخَۡغٍَظَ فَٲۡعخَ ِّ َػ َٚ ُْٕٛا  َِ َٓ َءا ٠

ب ٱٌصَّٰ  َِّۢ أَۡجًشا َػِظ١ َٚ ۡغفَِشة   َِّ  ُُٙ ٕۡ ِِ ِج   .[29:ال ت ]﴾١ٍَِٕحٰ
َٖ ﴿تعام: وقال  ۡٛ ُ بِمَ َف ٠َۡأحِٟ ٱَّللَّ ۡٛ ُۡ َػٓ ِد٠ِِٕٗي فََغ ُٕى ِِ ٓ ٠َۡشحَذَّ  َِ ُْٕٛا  َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ ٓأ٠َُّٙ َُٔٗۥٓ أَِرٌَّتٍ  ٠َٰ ٠ُِحبُّٛ َٚ  ُۡ ُ  ٠ُِحبُّٙ

 ۡۚ ُٖ تَ ََلٓئِ َِ ۡٛ ٌَ َْ ََل ٠ََخبفُٛ َٚ  ِ ًِ ٱَّللَّ َْ فِٟ َعب١ِ ُِٙذٚ َٓ ٠َُجٰ فِِش٠
َىٰ ٌۡ ٍة َػٍَٝ ٱ َٓ أَِػضَّ ١ِٕ ِِ ۡؤ ُّ ٌۡ ًُ ٱ َػٍَٝ ٱ ٌَِه فَۡع ٓ َرٰ َِ  ِٗ ِ ٠ُۡؤح١ِ َّللَّ

  ُ ِعغ  َػ١ٍِ َٰٚ  ُ ٱَّللَّ َٚ  .[54:اؼبائدة]﴾٠ََ٘ٗشبُٓءۚۡ 
َٓ حَبَ ﴿ تعام:وقال  ٱٌَِّز٠ َْ فِٟ َٚ ََل ٠َِجُذٚ َٚ  ُۡ ِٙ ٓۡ َ٘بَجَش إ١ٌَِۡ َِ  َْ ُۡ ٠ُِحبُّٛ ِٙ ٓ لَۡبٍِ ِِ  َٓ َّٰ ٠ ٱۡۡلِ َٚ اَس  ُءٚ ٱٌذَّ َّٛ

ٓ ٠َُٛق ُشحَّ َٔفۡ  َِ َٚ  
ۡۚ
ُۡ َخَصبَصٞت ِٙ َْ بِ ٛۡ َوب ٌَ َٚ  ُۡ ِٙ ٓ أَٔفُِغ ٰٝ َْ َػٍَ ٠ُۡؤثُِشٚ َٚ بٓ أُٚحُْٛا  َّّ ِِّ ُۡ َحبَجت   ِ٘ ئَِه ُصُذِٚس

ٓ ٌَٰ ْٚ ُ ِغِٗي فَأ

 ُّ ٌۡ ُُ ٱ ُ٘ َْ  .[9:اغبشر]﴾١ۡفٍُِحٛ
 أتا رجلٌ ا :يرة رضي ا  نو قالأيب ىر  أخرج البخاري ومسلم يف صحيحهما  نوقد 
فأرسل إم نسائو فلم جيد  .يا رس ل ا أصابين اعبههدُ  :ا صلا ا  ليو وسلم فقال رس له 

ي  ُو الليلة يرهنو ا   أال رجلٌ ))  :فقال رس ل ا صلا ا  ليو وسلم ، ندىن شيأاً  فقام (( ُيض 
ى  إم أىلو فقال المرأتو: ضيي رس ل ا ال فذ .أنا يا رس ل ا :رجل من األنهار فقال

فإذا أراد الهبية العشاء فن  ميهم  :قال .وا ما  ندي إال ق ت الهبية :فقالت ،تدخريو شيأاً 
مث  دا الرجل  لا رس ل ا صلا ا  ليو  ،وتعايل فأق أي السراج ونط ي بط ننا الليلة ف علت

، فأن ل ا    ((من فالن وفالنة  -أو ضح  –لقد  ح  ا    وجل ))  :وسلم فقال
ُّ  ﴿ :وجل ٌۡ ُُ ٱ ئَِه ُ٘

ٓ ٌَٰ ْٚ ُ ٓ ٠َُٛق ُشحَّ َٔۡفِغِٗي فَأ َِ َٚ  
ۡۚ
ُۡ َخَصبَصٞت ِٙ َْ بِ ٛۡ َوب ٌَ َٚ  ُۡ ِٙ ٓ أَٔفُِغ ٰٝ َْ َػٍَ ٠ُۡؤثُِشٚ َٚ َْ ۡفٍُِحٛ

 .(1)[9:اغبشر]﴾١
من أصحاب رس ل ا صلا ا  ليـو  ىدي إم رجلٌ أُ ا :ابن  مر رضي ا  نهما قال و ن

فبعث بو إليو فلـم يـ ل يبعـث بـو  ،إن أخي فالناً و يالو أه ج إم ىذا منما :فقال ،وسلم رأس شاة
َْ  ﴿ : لـت فـيهمفنه  ،واهد إم  خر هىت تـداوؽبا أىـل سـبعة أبيـات هـىت رجعـت إم األول ٠ُؤۡؤثُِشٚ َٚ

                                           
 .1625ح 3/1624، ومسلم 4889ح 8/804( أخرجو البخاري 1)
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 ُّ ٌۡ ُُ ٱ ئَِه ُ٘
ٓ ٌَٰ ْٚ ُ ٓ ٠َُٛق ُشحَّ َٔۡفِغِٗي فَأ َِ َٚ  

ۡۚ
ُۡ َخَصبَصٞت ِٙ َْ بِ ٛۡ َوب ٌَ َٚ  ُۡ ِٙ ٓ أَٔفُِغ ٰٝ َْ َػٍَ  .(1) [9:اغبشر]﴾١ۡفٍُِحٛ

 .(2) اوحيتمل أن تك ن ن لت بسب  ذل  كلو  ا قال ابن هحر:
ؼبــا قــدمنا اؼبدينــة ا  : بــد الــرضبن بــن  ــ ف رضــي ا  نــووأخــرج البخــاري يف صــحيحو  ــن 

إ  أكثـر  :فقـال سـعد بـن الربيـع ، خا رس ل ا صلا ا  ليـو وسـلم بيـين وبـٌن سـعد بـن الربيـع
وانظـــر أي  زوجـــ  ى يـــت ن لـــت لـــ   نهـــا فـــإذا هلـــت  ،األنهـــار مـــاالً فأقســـم لـــ  نهـــي مـــايل

 …ا ارة   يف ذلـــــ  ىـــــل مـــــن ســـــ ق فيـــــو ذبـــــ قـــــال فقـــــال  بـــــد الـــــرضبن ال هاجـــــة يل ،ت وجتههـــــا
 .وأقهر ىذه القل ب ،وأكرم ىذه الن  س ،ا أكر ما أهسن ىذه األخالق .(3)اغبديث

 مــا بلةــين  ــن أخا  :و ــن ميمــ ن بــن مهــران قــال ظبعــت ابــن  بــاس رضــي ا  نهمــا يقــ ل
ن نظًني ت ضـلت وإن كا ،إن كان ف قي  رفت لو قدره :مكروه ق  إال أن لتو إهدى ثالث منازل

 .(4)افمن ر    نها فأرا ا واسعة  ،وإن كان دو  ن أه ل  بو ىذه سًنيت يف ن سي ، ليو
ىي يا ابن اػبطاب ف ا  :وؼبا دخل  ينيُة بن ههن  لا  مر بن اػبطاب رضي ا  نو قال

 :ر  بن قي فقال لو اغبُ  ،بو فةض   مر هىت ىم   ،وال ربكم بيننا بالعدل ،ا ما تعطينا اعب ل
أَۡػِشۡض ﴿ :يا أمًن اؼبؤمنٌن إن ا تعام قال لنبيو صلا ا  ليو وسلم َٚ ُؼۡشِف  ٌۡ ۡش بِٲ ُِ ۡأ َٚ  َٛ َؼۡف ٌۡ ُخِز ٱ

 َٓ ١ٍِِٙ َجٰ ٌۡ ِٓ ٱ وإن ىذا من اعباىلٌن وا ما جاوزىا  مر هٌن تالىا ، [199:األ راف]﴾١١َٔػ
 .(5) اوكان وقافاً  ند كتاب ا  ، ليو

  ـــــــ  وســـــــًنتوفمـــــــن يبـــــــاري أبـــــــا ه
 

 ومـــــــــــن حيـــــــــــاول لل ـــــــــــاروق تشـــــــــــبيهاً  
 

يا  حباً لرجـل مسـلم جييأـو أخـ ه اؼبسـلم يف هاجـة فـال يـرى ن سـو  ا:رضي ا  نو يوقال  ل
لقــد كــان ينبةــي لــو أن يســارع إم مكــارم  ،ث ابــاً وال خيشــا  قابــاً  فلــ  كــان ال يرجــ  ،للخــًن أىــالً 
 .ا …فإهنا فبا تدل  لا سبيل النحاة  ،األخالق
قـد كـان يكـ ن بيننـا  :د تـين أم هبيبـة  نـد م َتـا فقالـت : ا ن  ائشة رضي ا  نها قالـتو 

  ر ا لـ  ذلـ  كل ـو وهلل ـ   :فقلت ،ما يك ن بٌن الضرائر فة ر ا يل ول  ما كان من ذل 

                                           
 بو الذىل.وتعق   صحي  اإلسناد، :وقال 2/526واغباكم  ،والبيقهي يف شع  اإلديان ،أخرجو ابن مردوية( 1)
 .3587ح 7/20( فت  الباري 2)
 .2048ح  288/  4جو البخاري ( أخر 3)
 .1/754ص ة اله  ة ( 4)
 .4642ح 8/386البخاري ( أخرجو 5)
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 .(1) ا وأرسلت إم أم سلمة فقالت ؽبا مثل ذل  ،سررتين س رك ا :فقالت ،من ذل 
مـن أخـالق أصـحاب رسـ ل ا صـلا ا  ليـو وسـلم وتالميـذه األقهـار رضـي ا ىذه صبلة 

 : نهم
 قـــــــ م كـــــــراُم الســـــــحايا أينمـــــــا ذكـــــــروا 
 أخالقهـــــــــــــم  مـــــــــــــا يشـــــــــــــٌن نقيـــــــــــــٌة 

 

 يبقـــــــا اؼبكـــــــان  لـــــــا  ثـــــــرىم  طـــــــراً  
 ون  ســـــــهم  مـــــــا يعيـــــــ  مك ك ـــــــة 

 

 

                                           
 .2/223( سًن أ الم النبالء 1)
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 صىر من أخالق سلف األمح  :ادلطلة الثالث
ار سـلي األمـة رضبهـم ا تعـام هيـث ضـرب ا أروع األمثـال يف و لا هن  ألأ  األصـحاب سـ

  هســن اػبلــق وقيــ  اؼبعشــر وســالمة الهــدر ورهابــة الــن   وجــ د اليــد هــىت إن اإلنســان ال ديلــ
  :ودون  قائ ًة من أخبارىم ، ينيو وى  يته   سًنىم العطرة

 :قال لـو األهنـيف ،لأن قلت واهدة لتسمعن  شراً  :فقال -رضبو ا -رجل األهني خاصم
 .لكن  إن قلت واهدة ن تسمع واهدة

ليلـة يف الظلمـة، فمـر برجـل نـائم فعثـر بـو،   اؼبسـحد  الع يـ   مـر بـن  بـد أمًن اؼبؤمنٌن دخلو 
    أؾبن ن مو، إمنا سألين  : بو اغبرس، فقال  مر ال، فهم    : فقال  مر    أؾبن ٌن أنت  : وقال فرفع رأسو

 .(1) ال  : فقلت
مــا جــ اك ا خــًناً،  :فــانت   واصــ ر  وأقــرق وقــال ،اتــق ا :أيب هني ــةإلمــام ل ل رجــلقــاو  
 .ؽبذه الكلمة (2)ىذاالناس كل وقت إم من يق ل ؽبم مثل  أه ج

و ن بالل بن سعد  من رأى  امره بن  بد ا التميمي بـأرا الـروم ولـو بةلـة يركبهـا  قبـة ) 
فـإذا رأى  ،كان إذا فهـل  ازيـاً يت ش ـم مـن يرافقـوا  :ال باللق ،أي ن بة ( وحيمل اؼبهاجرين  قبة

 .(3)ا وأن ين ق  ليهم قاقتو ،يؤذن وأن ،اش ط  ليهم أن خيدمهم ،رفقة تعحبو
 .فال إلو إال ا ما أ ح  ىذه الشروط

فــإن ن  ،إذا بلةـ   ــن أخيـ  شـيء تكرىـو فــالتم  لـو العـذر جهـدكا  :و ـن أيب ق البـة قـال
 .(4)ا لعل لو  ذراً ال أ لمو :يف ن س فقل  ذبد لو  ذراً 

 إذا رزقت التماس العذر يف الشيم رزقت أظب  ما يف الناس من خلق
ولقيـــين  ،مث اف قنـــا ،ناظرتـــو ي مـــاً يف مســـألة ،مـــا رأيـــت أ قـــله مـــن الشـــافعيا :و ـــن يـــ ن  اله ـــديف
 . (5)ا ت ق يف مسألة ناً وإن ن نيا أبا م سا أال يستقيم أن نك ن إخ ا :فأخذ بيدي مث قال

                                           
 .199ا  ( ـبتهر منهاج القاصدين ألضبد بن قدامة1)
 .400/ 6( سًن أ الم النبالء 2)
 .4/17( سًن أ الم النبالء 3)
 .238/ 1( ص ة اله  ة4)
 .10/16( سًن أ الم النبالء 5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                         التربية األخالقية وأثرها في بناء مستقبل الشباب  

 

19 

   ين ي ال ن ويعادون  ند أدىن خالفىذه أخالق األئمة فأين الذ ،ا أكر
كنا  ند  طاء بن أيب رباح فتحدث رجل حبديث فا  ا لـو  خـر   :و ن معاذ بن سعيد قال

مـا ىـذه األخـالق  إ  ألظبـع اغبـديث ؟ سبحان ا ما ىذه األخـالق ا  :فقال  طاء ،يف هديثو
 .(1)ا هسن منو شيأاً و فأريو أ  ال أُ لرجل وأنا أ لم منو بمن ا
 .فأين ىذا من ق م إذا ربدث فيهم الرجل ا  ا لو  شرة :قلت 

إنـا  ا :ظبعت حيي بن معٌن يقـ ل :ظبعت  لي بن اغبسٌن بن اعبنيد ،و ن ابن مهروية الرازي
 .(2)ا ئ  سنةلعلهم قد هط ا رهاؽبم يف اعبنة من أكثر من ما ،لنطعن  لا أق ام

هـامت وىـ  يقـرأ  لـا النـاس كتـاب اعبـرح فدخلت  لا  بـد الـرضبن بـن أيب ا  :قال ابن مهروية
هـــىت ســـق  الكتـــاب وجعـــل يبكـــي ويســـتعيد   ،وارتعـــدت يـــداه ،فبكـــا ،فحدثتـــو هبـــذا ،والتعـــديل
 .ا اغبكاية

ع يف الضـع اء وإالم فكـالم الناقـد الـ ر  ،أصابو  لا قريـق ال جـل وخـ ف العاقبـةا  :قال الذىل
 .(3)ا والذب  ن السنة ،  لدين امن النه
قلــت فــأين ىــذا مــن أقــ ام ن تشــبعهم غبــ م األهيــاء فتطــاول ا  لــا أمــ ات اؼبســلمٌن يلةــ ن يف  

  .نسأل ا العافية ،أ راضهم ويأكل ن غب مهم
فحــاء هســن بـن هســن إم  لــي  ،وكـان بــٌن هســن بـن هســن و لــي بـن اغبســٌن بعــُ  األمـر

فانهرف هسن  .و لي ساكت فما ترك شيأاً إال قالو لو ،غبسٌن وى  يف أصحابو يف اؼبسحدبن ا
يــا أخــي إن كنــت  :فقــال لــو  لــي ،فخــرج إليــو ،فلمــا كــان مــن الليــل أتــاه يف من لــو فقــرع  ليــو بابــو

 :قــال ،ووم .الســالم  لــيكم ، وإن كنــت كاذبــاً فة ــر ا لــ ،يلصــادقاً فيمــا قلــت يل فة ــر ا 
 :ل  لــيفقــا .ال جــرم ال  ــدُت يف أمــر تكرىــو :عــو هســن فالت مــو وبكــا هــىت رُثــي لــو مث قــالفاتب

 .(4)وأنت يف هل فبا قلت يل
نظر أخي الكرمي إم أخالق أىل بيت النب ة فأين كبـن منهـا خيتلـي الـرجالن فينـا فيتهـاجران اف

 .وقد ال يشهد أهُدمها جنازةه ا خر ،الدىر كل و
                                           

 .2/214( ص ة اله  ة 1)
 ال الذىل: قلت: لعلها من مائة سنة فإن ذل  ال يبل  يف أيام حيٍن ىذا القدر.( ق2)
 .13/268( سًن أ الم النبالء 3)
 .2/94( ص ة اله  ة 4)
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 :دع ا  ليــو فقــالا :بـن ُخيــثم فــرس كــان أ طـي بــو  شــرين أل ــاً قـال ا لــوو نـدما ُســرق للربيــع 
 .فا  ر لو وإن كان فقًناً فأ نواللهم إن كان  نياً 

 .فسبحان من من   ليهم هبذه القل ب الطاىرة
إذا كـان وقـُت اغبـ  اجتمـع إليـو إخ انـو مـن أىـل مـرو  -رضبـو ا  -وكان  بـد ا بـن اؼببـارك 

فيأخـذ ن قـاَت م فيحعلهـا يف صـندوق ويق ـل  ليهـا مث  ،ىات ا ن قـات كم :فيق ل ،حب نه :فيق ل ن
وأقيــ ه  ،يكــ ي ؽبــم وخيــرجهم مــن مــرو إم بةــداد فــال يــ ال ين ــق  لــيهم ويطعمهــم أقيــ  الطعــام

اغبلـ ى مث خيـرجهم مــن بةـداد بأهسـن زيل وأكمــل مـروءة هـىت يهــل ا إم مدينـة الرسـ ل صــلا ا 
كـذا   :  فيقـ لينـة مـن قُرهفهـاما أمرك  يال  أن تش ي ؽبم مـن اؼبد : ل لكل واهد ليو وسلم فيق

مـا أمـرك  يالـ  أن تشـ ي  :مث خيـرجهم إم مكـة فـإذا قضـ ا هحهـم قـال لكـل واهـد مـنهم ،وكذا
فـال يـ ال ين ـق  لـيهم  ،مث خيـرجهم مـن مكـة ،فيشـ ي ؽبـم ،كـذا وكـذا  :ؽبـم مـن متـاع مكـة  فيقـ ل

فــــإذا كــــان بعــــد ثالثــــة أيــــام  مــــل ؽبــــم وليمــــة  ،مــــرو فيحه ــــ  بيــــ َتهم وأبــــ اهبم إم أن يهــــًنوا إم
 .(1)وكساىم فإذا أكل ا وسر وا د ا بالهندوق ف تحو ودفع إم كل رجل منهم صرتو  ليها اظبو

 تر ـــــــــــــــت يل بـــــــــــــــاعب د هـــــــــــــــىت نعشــــــــــــــــتين
 

ــــــــــــــــين هــــــــــــــــىت هســــــــــــــــبت  تلعــــــــــــــــ    وأ طيت
 

 .رىم يف ىذا الباب أكثر من أن ربهروأخبا ،ىذه ص ر قليلة من أخالق السلي رضبهم ا
  قـــــــــ م مضـــــــــ ا كانـــــــــت الـــــــــدنيا هبـــــــــم ن ىـــــــــاً 
  ــــــــــدل وأمــــــــــن وإهســــــــــان وبــــــــــذل نــــــــــدى 
 مــــــــــــات ا و شــــــــــــنا فهــــــــــــم  اشــــــــــــ ا دبــــــــــــ َتم 

 

ـــــــــــدىر كالعيـــــــــــد واألوقـــــــــــات أوقـــــــــــاتُ    وال
 وخ ـــــــــــــ   ـــــــــــــيش نقضـــــــــــــيو وأوقـــــــــــــاُت 
 وكبـــــــــــــن يف صــــــــــــــ ر األهيــــــــــــــاء أمــــــــــــــ اُت 

 

خشية اإلقالة لذكرت شيا من مكارم بع   ول ال ،ومازال اػبًن واؼبعروف باقياً يف ىذه األمة
 .وأخالقهم الرفيعة ،أىل ىذا العهر

  
 

                                           
 .8/385( سًن أ الم النبالء 1)
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 وسائل اكتساب األخالق احلميدج: ادلثحث الراتع
ــــاك قــــرق متعــــددة ــــاألخالق اإلســــالمية  لــــا التخ شــــبابوأســــباب متن  ــــة تعــــٌن ال ،ىن لــــق ب

 :فمنها ما يلي ،(1)ام دة
 ،وَتـذي  السـل ك ،أثـراً كبـًناً يف ت كيـة الن ـ س - تعـام -فـإن لإلديـان بـا  ؛اإليمان – 1

هيــــث إن اؼبــــؤمن الهــــادق يطبــــق شــــرع ا اغبكــــيم الــــذي ىــــ  منبــــع األخــــالق  ،وظبــــ  األخــــالق
وإذا  ،. الــ  ىــي منبــع األخــالق الذميمــة.وشــه ات الــن   ،ويتحــرد مــن أمــراا القلــ ب ،اغبميــدة

مــن كــان يــؤمن بــا واليــ م ا خــر  )) :ملنــل صــلا ا  ليــو وســلأردت تهـديق ذلــ  فــاظبع قــ ل ا
يـ م ومـن كـان يـؤمن بـا وال ،كان يـؤمن بـا واليـ م ا خـر فليكـرم ضـي و ومن ،فليحسن إم جاره

 .(2) اا خر فليقل خًناً أو ليسكت 
أوال  ،وال تؤمنـــ ا هـــىت ربـــاب ا ،ال تـــدخل ن اعبنـــة هـــىت تؤمنـــ ا )) :وق لـــو صـــلا ا  ليـــو وســـلم

 .(3)((رباببتم  ؛ أفش ا السالم بينكم إذا فعلتم ه  أدلكم  لا شئ
وىــذا أمــر  ،أثــر كبــًن يف قيــ  الـن   وهســن اػبلــق  ــات واجتنــاب ارمـاتىـذا ول عــل الطا 

 .مشاىد
 
فإن للمحالسة واؼبخالطة أثراً كبًناً يف  ،مجالسة أهِل الخالق الحسنة – 2

 :بأخالقو ولذل  قيل السل ك واألخالق فاإلنسان يتأثر دبن يهاهبو ويتخلق
ــــــــــو    ــــــــــن اؼبــــــــــرء ال تســــــــــل وســــــــــل  ــــــــــن قرين

 

 فكـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــرين باؼبقـــــــــــــــــــــارهن  يقتـــــــــــــــــــــدي  
 

بل إن اإلنسان يتأثر دبخالطة البهائم ويكتس  بع  قبا ها فكيـي ال يتـأثر دبخـال  جنسـو 
يف وال قـار السـكينة ، و أصحاب اإلبل ال خر واػبيالء يف))  :قال صلا ا  ليو وسلم ،بشرمن ال

 .(4)(( أىل الةنم
                                           

مية ، وفه ل يف األخالق اإلسـال117ا ، واألخالق ال اضلة لعبد ا الرهيلي271( انظر م  ظة اؼبؤمنٌن للقاظبي ا1)
 .77لعبد ا األزدي ا

 .47ح 1/72ومسلم  ،1960 ( أخرجو البخاري ح2)
 .54ح 1/74( أخرجو مسلم 3)
 .52ح 1/72ومسلم  ،4388ح8/123( أخرجو البخاري 4)
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 لا الت ا ل بـٌن الشـيأٌن  بل سائر اؼبخل قات ،إن ا تعام جبل بين  دم ا :يق ل ابن تيمية
 :إم أن قـال…  متأ تكـان الت ا ـل يف األخـالق والهـ ا  وكلما كانت اؼبتشـاهبة أكثـره  ،اؼبتشاهبٌن

م أخــالق بعــ  باؼبشــاركة واكتســاب بعضــه ،وقــع التــأثر والتــأثًن يف بــين  دم :وألجــل ىــذا األصــل
وؽبذا صارت اػبيالُء  ،وكذل  ا دما إذا  اشر ن  اً من اغبي ان اكتس  بع  أخالقو .واؼبعاشرة

 .(1) ا…وصارت السكينة يف أىل الةنم  ،وال خُر يف أىل اإلبل
 .وال اقع أيها اإلخ ة شاىد بذل  فكم رأينا من الناس من تةًنت أخالقهم بسب  جلسائهم

 ،إم خـــًنفإنـــو ال يـــد   إال  ،إذا خالطـــت فخـــال  هســـنه اػبلـــق ا :ل بـــن  يـــااقـــال ال ضـــي
 .ا… وصاهبو منو يف راهة 

 
فقـد خلقـت  ،إن أ دى  دو لإلنسان ىي ن سو ال  بـٌن جنبيـو ،محاسبة النفس – 3

وؿباســبتها  ،ولــذل  أمــر اؼبســلم بت كيتهــا وتق ديهــا ،فــرارة مــن اػبــًن ،ميالــة إم الشــر ،أمــارًة بالســ ء
 ،فينبةــي للمســلم أن يتعاىــد ن ســو ،وضبلهــا  لــا مــا ي ينهــا مــن ؿباســن األخــالق ومكــارم ا داب
 .فإهنا بذل  ت ك  وتستقيم ،ودينعها من اق اف اؼبساوئ و يعاتبها  لا التقهًن والت ري 

  والـــــــن   كالط ـــــــل إن أمهلـــــــت شـــــــ    لـــــــا
 

 هــــــــــــــ  الرضــــــــــــــاع وإن ت طمــــــــــــــو يــــــــــــــن طم  
 

 .حياسب ن أن سهم ويتهم هنا ويعاتب هنا  ند كل صةًنة وكبًنة ،وقد كان السلي رضبهم ا
ـــع ر إن  كنـــا  ا :قـــال أنـــ  رضـــي ا  نـــو إنكـــم لتعملـــ ن أ مـــاالً ىـــي أدق  يف أ يـــنكم مـــن الش 

 .(2) ا سلم من اؼب بقاتلنُعدمىا  لا  هد رس ل ا صلا ا  ليو و 
  ألسـت  صـاهبةه كـذا  ت  صـاهبةه كـذاألسـ :رهم ا  بداً قال لن سـو ا:وقال مال  بن دينار

 .افكان ؽبا قائداً  ،ا    وجل مث أل مها كتابه  ،مث ذممها مث خطمها
 .ا ما أ لم من ن سي لقليُت الناس ل ال ا :وقال مطرف بن  بد ا

 
 :-رحمه  اهلل  -قراءة سير السلف الصالح  – 4

الع  لـا سـًن أىـل الهـالح والتقـا من األسـباب اؼبعينـة  لـا التخلـق بـاألخالق اغبسـنة االقـ
                                           

 .1/487( اقتضاء الهراط اؼبستقيم 1)
 .6492( أخرجو البخاري ح2)
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وتأمـــل أخالقهـــم وصـــ اَتم انبعثـــت مهتـــُو كبـــ  مشـــاكلتهم  ،فـــإن اإلنســـان إذا  ـــرف أهـــ اؽبم… 
 .واشتاقت ن سو إم االقتداء هبم

ألهنا  ،اغبكايات  ن العلماء وؿباسنهم أه  إيلم من كثًن من ال قوا :أب  هني ةاإلمام قال 
َٓ ََ٘ذٜ ﴿ :ن كتاب ا تعام ق لو سبحانوم هدوشاى ، داُب الق م وأخالقهم ئَِه ٱٌَِّز٠

ٓ ٌَٰ ْٚ ُُ أُ ُۖۡ فَبَُِٙذٰىُٙ ٱَّللَّ

ٓ أَعۡ  ٖۡ  لًُ َلَّ َٓ   َ ٱۡلخَِذ ١ ِّ ٍَ َؼٰ ٍۡ ٌِ ٰٜ َٛ إَِلَّ ِرۡوَش ُ٘ ْۡ  إِ
ِٗ أَۡجًشاۖۡ ُۡ َػ١ٍَۡ   .[90:األنعام]﴾١ٍُُٓى

ُۡ ِػۡبَشةٞ ﴿ :سبحانو وق لو ِٙ َْ فِٟ لََصِص ِب   ٌَمَۡذ َوب بَٰ ٌۡ ٌِٟ ٱۡۡلَ ْٚ ُ َْ َحِذ٠ث  ۡلِّ ب َوب ِىٓ حَۡصِذ٠َك َِ ٌَٰ َٚ  ٰٜ ب ٠ُۡفخََش

ءٖ ٱٌَّ  ٟۡ ًِّ َش ًَ ُو حَۡفِص١ َٚ  ِٗ َٓ ٠ََذ٠ۡ ُ٘ذ   ِزٞ ب١َۡ ت  ٜ َٚ َّ َسۡح َٚ  َٖ ۡٛ َْ ٠ُ  ٌِّمَ ُٕٛ ِِ  .[111:ي سي]﴾ٔٔٔۡؤ
وشاىده  ،قل به أوليائو ن د ا تعام يثبت ا هبااغبكايات جند من جا : وقال بعضهم

ُوّل  ﴿ :من كتاب ا تعام ق لو سبحانو َجبَٓءَن فِٟ  َّٔمُصُّ َٚ َٚ ب ُٔثَبُِّج بِِٗي فَُؤاَدَنۚۡ  َِ  ًِ ُع بَبِٓء ٱٌشُّ ِٔۢ ٓۡ أَ ِِ َػ١ٍََۡه 

 ِٖ ِز ِػظَتٞ َٰ٘ ۡٛ َِ َٚ َحكُّ 
ٌۡ ُّ  ٱ ٍۡ ٌِ ٰٜ ِرۡوَش َٚ َٓ ١ِٕ ِِ  .(1)ا[120:ى د]﴾ٕٓٔۡؤ

 .(2) اةيتيموردبا كانت فيها الدرة ال ،درراستكثروا من اغبكايات فإهنا ا: وقال  خر
 .  امل ال بية أق ىمن والسًن خبار أن القه  واألالن   وال بية  لا   لماء وقد ات ق

 
فـإن العبـد ضـعيي  ،وىذا مـن أ ظـم األسـباب اؼب صـلة إم ؿباسـن األخـالق ،الدعاء – 5

 ،فقًن إم ا تعام يف صبيع أه الو ال  ىن لو قرف  ٌن  ن خالقو
 إذا ن يكـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــ ٌن مـــــــــــــــــن ا لل ـــــــــــــــــىت 

 

 فــــــــــــــــأول مــــــــــــــــا جيــــــــــــــــين  ليــــــــــــــــو اجتهــــــــــــــــاُدُه  
 

صـلا ا  ليـو وسـلم يسـأل ا تهعـام أن يهديـو ألهسـن األخـالق كمـا وقد كـان سـيد البشـر 
واىــد  ألهســن األخــالق ال يهــدي  )) :لــ ارد يف د ــاء االســت تاح وفيــويف هــديث  لــي الط يــل ا

 .(3)((  ين سيأها إال أنتواصرف  ين سيأها ال يهرف  ،ألهسنها إال أنت
وىناك قـرق أخـرى تعـٌن  لـا تربيـة  ،ميدةأسباٌب  امٌة لتحهيل األخالق اإلسالمية اغبىذه 
 .، وىذه تذكر  ند اغبديث  ن كل خلق خبه صو لا ربهيل كل خلق بعينوو الن   

فاخ  منها  ،ريد من األخالق ال اضلة ام دةيستطيع اكتسابه ما ي اإلنسان واؼبقه د أن
                                           

 .(23/ 1ترتي  اؼبدارك وتقري  اؼبسال  ) (1)

 .17ات من صر العلماء  لا شدائد العلم والتحهيل أليب  دة ا ( انظر ص ح2)
 .2/185أخرجو مسلم ( 3)
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تخلق هبا مع األخذ واستعن با تعام وجاىد ن س   لا ال ،وإن شأت فاخ ىا كلها ،ما رب 
ٱٌَّ ﴿ :باألسباب اؼب صلة إم ذل  وأبشر بالت فيق إن كنت صادقًا قال ا تعام َُٙذْٚا ف١َِٕب َٚ َٓ َجٰ ِز٠

 َٓ ۡحِغ١ِٕ ُّ ٌۡ َغ ٱ َّ ٌَ َ َّْ ٱَّللَّ إِ َٚ  
ُۡ ُعبٍََُٕبۚۡ ُ َّٙ ِذ٠َٕ ۡٙ   .[69:العنكب ت]﴾١ٌََٕٙ
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 وسائل ترتيح الشثاب على األخالق احلميدج :ادلثحث اخلامس
الـ  ينهـ  الشـباب باألخـذ هبـا حيســن  وسـائل اكتسـاب األخـالق اغبميــدة ـن  بعـد اغبـديث

 فمن أمهها ما يلي: ،الشباب  لا األخالق اغبميدةإم وسائل تربية  ىنا إصباالً  أن نشًن
وينبةـــي أن تكـــ ن باألســـل ب  ،فـــإن ؽبـــا أثـــراً كبـــًنا يف ال بيـــة األخالقيـــة :الووووعا والنصووويحة .1

، وكـم نهـ حوأن تك ن مشعرة باغب  واغبـرا  لـا اؼب، تعامكما أمر ا ، اللطيي اغبكيم
ل مـن شـاب متهــ  ر مسـته  كانـت اســتقامتو وا تـدال ســل كو بسـب  نهـيحة صــادقة مـن رجــ

يــ ر، ولنــا يف ىــذا أســ ة هســنة برســ ل ا صــلا ا ـبلــ ، أو م  ظــة بليةــة مــن خطيــ   ه 
ة الةالية والت جيهات النب ية السامي  ليو وسلم الذي كان يتعاىد الشباب والةلمان بالنهائ 

 .، هىت وإن كان  لا ظهر الدابة أو مائدة الطعام ،بأسل ب ا  اؼبش ق الرهيم

وقد مضا اغبديث  ن : تعليمه  سيرة النبي صلى اهلل عليه وسل  وشمائلة الكريمة .2
 تعام وأن ا ،بعث متممًا ؼبكارم األخالق أخالقو الشري ة صلا ا  ليو وسلم وأنو

ُٖ ﴿ :وص و بق لو ٰٝ ُخٍٍُك َػِظ١ إََِّٔه ٌََؼٍَ  . [4:القلم]﴾َٚ

ُۡ فِؤٟ َسُعؤِٛي ﴿ ، كما قال تعـام:قتدى بو رس ل ا صلا ا  ليو وسلموخًن من يُ    َْ ٌَُى ٌَّمَۡذ َوب

ة  َحَغَٕتٞ ٱ َٛ ِ أُۡع َ َوث١ِش   َّللَّ َرَوَش ٱَّللَّ َٚ ََ ٱۡۡلِٓخَش  ۡٛ َ١
ٌۡ ٱ َٚ  َ َْ ٠َۡشُجْٛا ٱَّللَّ ٓ َوب َّ   .[21:األه اب]﴾ٕٔا ٌِّ

 رف سًنتو اغبسنة ي داد هباً لو ور بًة يف االىتداء هبديو.وال ش  أن من  
 

 ،األخالقيــة وىــ  أســل ب مهــم يف ال بيــةأو ال  يــ  وال ىيــ ،  :أسوولوب الثووواب والعقوواب .3
واؼبراد ىنـــا تع يـــ  ولـــو ضـــ اب  ينبةـــي مرا اَتـــا، ولـــي  ىـــذا م ضـــع بياهنـــا. ،والســـيما للهـــةار

 باألسل ب الالئق.ومعاعبة األخالق السيأة ونقد  ،اله ات واألخالق اغبسنة  ند الشاب

وقــد اُســُتخدم ىــذا األســل ب يف القــر ن والســنة يف م اضــع  ديــدة، وينبةــي للمــريب أال يقتهــر   
، كـذل  ينبةـي أال  لا ال  ي  فحس  أو ال ىي  فق ، بل يستعمل ىذا وىذا حبس  اغبال

دبا أ ده ا للنـاس يف اليـ م ا خـر يك ن ال  ي  وال ىي  باألم ر الدني ية فحس  ،بل يك ن 
 وىذا أبل .

فإن كثــًناً مـــن األخــالق تكتســـ  بالتأســـي ؛وىـــي مــن أىـــم وســائل ال بيـــة :القوودوة الحسووونة .4
فلــيكن اؼبــريب قــدوة هســنة لةــًنه  ،، والســيما لألكــابر مــن ال الــدين واؼبعلمــٌن و ــًنىموالتقليــد
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 ومن ربت يده.

ول إصـاله  ل لـدي إصـاله  لن سـ ؛ فـإن  يـ هنم قال  مرو بن  تبة ؼبؤدب ولدها ليكن أ 
 امعق دة ب  ، فاغبسن  ندىم ما فعلت، والسيئ  ندىم ما تركت

  أثر إذا كان خيالي ق لُو فعلهو.نعم لن يك ن لت جيهات األب أو اؼبريب  
ؤؤؤؤَبۚۡ أَفَؤؤؤؤَل حَۡؼمِ ﴿ تعــــام: قــــال  ِىخَٰ ٌۡ َْ ٱ ُۡ حَۡخٍُؤؤؤؤٛ أَٔؤؤؤؤخُ َٚ  ُۡ َْ أَٔفَُغؤؤؤؤُى ۡٛ حََٕغؤؤؤؤ َٚ بِشِّ  ٌۡ َْ ٱٌَّٕؤؤؤؤبَط بِؤؤؤؤٲ ُشٚ ُِ َْ أَحَؤؤؤؤۡأ ٍُؤؤؤؤٛ

  .[44:البقرة]﴾ٗٗ

 وقال الشا ر: 
  ًنهـم  ـلـل اؼبعـها الرجـا أيـي

 تهي الدواء لذي السقام وذي الضـ
 ق لناـاد  ـل  بالرشـونراك ته
 هاـيـا  ن  هـ  فاهنـابدأ بن س

 ىدـو ظت ويقت بل ماـاك يقـفهن
  ق وتــــــــــــــأيت مثلـــــــــــــــوـو  ــــــــــــــن خلـــــــــــــــال تنــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــي    مىــــــــــــــــــال لن ســــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــان ذا التعل
 ــــــــــىن كيمــــــــــا يهــــــــــ  بــــــــــو وأنــــــــــت ســــــــــقيم  

 دميـأبــــــــــــــــداً وأنــــــــــــــــت مــــــــــــــــن الرشــــــــــــــــاد  ــــــــــــــــ
                           يمـهك أنتـو فـهت  ـإذا انتـف 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــالعلم من ـــــــــــــــــــيمـ ه ويــــــــــــــــــــب                                                 ن ُع التعل
 يمـظـلت  ـ  إذا فعـ لي ارـ 
 

 

 (1)رى منو سل ك ال يليق بو.يُ  ه، وأن حيذر أنًة هسنة لةًن فينبةي للمريب أن يك ن قدو 

                                           
، وتربيــــة الشــــباب للشــــي  ؿبمــــد الــــدويش 69( انظــــر األخــــالق يف اإلســــالم للــــدكت رة إديــــان  بــــد اؼبــــؤمن ســــعد الــــدين ا1)

 .143ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                         التربية األخالقية وأثرها في بناء مستقبل الشباب  

 

27 

 الشثاب مستقثلدور األخالق يف تناء  :ادلثحث السادس
لــا مسـت ى األفـراد أو اعبما ــات أو لألخـالق دور  ظـيم وأثـر كبــًن يف بنـاء اؼبسـتقبل سـ اء  

 :ويتبٌن ذل  من خالل اؼبطال  التالية ،اؼبؤسسات
 رديدورها في النجاح الف المطلب الول:

فهــاه  اػبلــق  ،يف الــدنيا وا خــرةوالنحــاح للســعادة  اً ســبب ك هنــا األخــالق اغبســنةمــن م ايــا 
 بـد الـرضبن السـعدي  قال الشي  ،ويأل هم ويأل  نو ويهلهم ويهل نو ،اغبسن حي  الناس وحيب نو

الده وسـ ء اػبلـق ين ـر  نـو أو  ،هسـن اػبلـق ومكـارم األخـالق رببـ  العبـد إم أ دائـو ا :رضبـو ا
  ،ومـن م ايـا هسـن اػبلــق أن صـاهبو يـتمكن مـن إرضــاء النـاس  لـا اخـتالف قبقــاَتم ،وأصـدقائو

رفقــو وربببـــو إم وتلــٌن لـــو ب ،يســـهل  ليــو إدراك اؼبطالـــ  ،ال ديلـــو اعبلــي  ،كــل مــن جالســـو أهبــو
 .(1) ااػبلق اؼبها   

ـــو يـــتمكن مـــن ربقيـــيتهـــي وال شـــ  أن الشـــاب هينمـــا  ـــوهبـــذه الهـــ ات الكرديـــة فإن  ،ق  مال
وكــم رأينــا مــن النــاس مــن شــُرف  ،وي قــا بســببها إم أ لــا الــدرجات ويــنح  يف أ مالــو ووظائ ــو،

 .الكردية وساد بأخالقو
 .(2) قال حيٍن بن معاذ: ا يف سعة األخالق كن ز األرزاقا

أربـــع ترفـــع العبـــد إم أ لـــا الــدرجات وإن قـــل  ملـــو و لمـــو: اغبلـــم والت اضـــع ا وقــال اعبنيـــد: 
 .(3) اء وهسن اػبلق، وى  كمال اإلدياناوالسخ

 إ  لتطــــــــــــــــــــــــــــــربين اػبــــــــــــــــــــــــــــــالل كرديــــــــــــــــــــــــــــــةً 
 وَتــــــــــــــــــــ م  ذكــــــــــــــــــــرى اؼبــــــــــــــــــــرؤة والنــــــــــــــــــــدى 
 فـــــــــــــــــــــإذا رزقـــــــــــــــــــــت خليقـــــــــــــــــــــًة ؿبمـــــــــــــــــــــ دةً 
 فالنــــــــــــــــــــاس ىــــــــــــــــــــذا هظــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــال وذا 
ــــــــــــــــــــــــــٌل  تن ــــــــــــــــــــــــــو  ائ ــــــــــــــــــــــــــم إن ن تك   والعل
 ال ربســـــــــــــــــــ  العلـــــــــــــــــــم ين ـــــــــــــــــــع وهـــــــــــــــــــده 

 

 قــــــــــــــــــــرب الةريــــــــــــــــــــ  بأوبــــــــــــــــــــو وتالقــــــــــــــــــــا   
 بـــــــــــــــــــــٌن الشــــــــــــــــــــــمائل ىــــــــــــــــــــــ ه اؼبشــــــــــــــــــــــتاق  

ــــــــــــــــــــــــم األرزاق  فقــــــــــــــــــــــــد اصــــــــــــــــــــــــط   اك مقس 
  لــــــــــــــــــــــــــم وذاك مكـــــــــــــــــــــــــــارم األخـــــــــــــــــــــــــــالق  
 تُعليــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــان مطيــــــــــــــــــــــةه اإلخ ــــــــــــــــــــــاق  
 مـــــــــــــــــــــــــــان يُتـــــــــــــــــــــــــــ ج  ربـ ــــــــــــــــــــــــــو خبـــــــــــــــــــــــــــالق  

 

                                           
 .71ا( الرياا الناضرة 1)
 .3/57( إهياء  ل م الدين 2)
 .3/57( إهياء  ل م الدين 3)
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ولقد فطـن سـل نا الهـاحل ؽبـذه القضـية واىتمـ ا ب بيـة أوالدىـم  لـا ا داب اإلسـالمية اغبسـنة 
 أديا اىتمام، هىت قدم ا ربهيلها  لا ربهيل العلم.

اذىـ  إم ربيعـة فــتعلم  :مـين وتقـ ل يلم  كانـت أمـي تع ا :- رضبـو ا - قـ ل اإلمـام مالـ ي
 .ا من أدبو قبل  لمو

ويقـ ل أيضـا:  ،ا كـان ا يطلبـ ن األدب مث العلـم ا:  –رضبـو ا  - ويق ل  بد ا بن اؼببارك
تعلمـــت األدب ثالثـــٌن ســـنة، وتعلمـــت  ا :-رضبـــو ا-يقـــ لو  ،اثلثـــي العلـــم كـــاد األدب يكـــ نا

 .سنة ا شرين العلم 
وكـان  ،لي   مل بعد ال رائ  أفضل من قلـ  العلـما: -رضبو ا  - ويق ل س يان الث ري

 .االرجل ال يطل  العلم هىت يتأدب ويتعبد قبل ذل   شرين سنة
  ا.إن كان الرجل ليخرج يف أدب ن سو السنتٌن مث السنتٌن اوقال اغبسن البهري رضبو ا:

ًنين: اكان ا يتعلم  و   .(1) كما يتعلم ن العلما ن اؽبديه قال ابن س 
من األدب أه  إيل  من أن تتعلم سبعٌن  ألن تتعلم باباً  ،يا بين وقال بع  السلي البنو: ا

 .(2) ا من أب اب العلم باباً 
والبــاق ن  ،طبســمائة يكتبــ ن ،كــان حيضــر ؾبلــ  اإلمــام أضبــد طبســة  الف ا :وقــال الــذىل

 .(3) يستمدون من ظبتو وخلقو وأدبو ا
ا كبـــن إم كثـــًن مـــن األدب أهـــ ج منـــا إم كثـــًن مـــن  :وقـــال ـبلـــد بـــن اغبســـٌن البـــن اؼببـــارك

 .(4) اغبديث ا
قالـــ  العلـــم و  هامـــل القـــر ن وإم جانـــ  ذلـــ  أفـــرد  لماؤنـــا األجـــالء كتبـــاً كثـــًنة يف  داب 

 .أن يطلع  لا ما تيسر منها –والسيما اؼبتخه  يف العل م الشر ية  –فينبةي للطال  
 .(5)أكد  لماء ال بية اؼبعاصرون أمهية ال بية األخالقية يف بناء ال رد وقد
 .(1)دور األخالق يف النحاح هتم ن دب ض ع النحاحأكد اؼب كما

                                           
 . 14( تذكرة السامع واؼبتكلم ا 1)
 .14 ( تذكرة السامع واؼبتكلم ا2)
 .11/316( سًن أ الم النبالء 3)
 .14( تذكرة السامع واؼبتكلم ا 4)
 .126( انظر ال بية األخالقية ؼبقداد ياعبن ا5)
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 دورها في النجاح السري :المطلب الثاني
هل ل ابة واؼب دة إن لألخالق اإلسالمية اغبسنة دورًا كبًنًا يف النحاح العائلي واألسري، و 

 ،، ولذل  هث الشارع اغبكيم  لا العشرة الطيبة واؼبعاملة اغبسنة لألىل والقراباتداخل البي ت
َٓ ﴿ :قال تعام َب ٱٌَِّز٠ ٓأ٠َُّٙ َٰ٠  ٘ ُۡ أَْ حَِشثُْٛا ٱٌَِّٕغبَٓء َوۡش ًُّ ٌَُى ُْٕٛا ََل ٠َِح َِ ََل َءا َٚ بٓ بۖۡ  َِ َّٓ ٌِخَۡزَ٘بُْٛا بِبَۡؼِط  حَۡؼُعٍُُٛ٘

ِحَشتٖ  َٓ بِفَٰ ٓ أَْ ٠َۡأح١ِ َّٓ إَِلَّ ُ٘ٛ ُّ َٖتۚۡ  َءاح١َۡخُ ب١َِّٕ ٓ أَْ حَۡىَشُْ٘ٛا َش١ۡ  ُِّ ٰٝ َّٓ فََؼَغ ُ٘ٛ ُّ خُ ۡ٘ ۡؼُشِٚفۚۡ فَئِْ َوِش َّ
ٌۡ َّٓ بِٲ َػبِشُشُٚ٘ ب     َٚ

ًَ ٱ ٠َۡجَؼ ِٗ َخ١ۡش  َٚ ُ ف١ِ  .[19:النساء]﴾١ٔا ا َوث١ِش  َّللَّ
ِِّٓ﴿ :وقال تعام  ُُ ٱٌَِّزٞ َخٍَمَُىُ  َب ٱٌَّٕبُط ٱحَّمُْٛا َسبَُّى ٓأ٠َُّٙ ِحَذةٖ  َّٔۡفظٖ  ٠َٰ َٙب  َٰٚ ٕۡ ِِ َخٍََك  ب َٚ َّ ُٙ ٕۡ ِِ بَثَّ  َٚ َجَٙب  ۡٚ َص

ِٔغَ ث١ِش   وَ َل  بِسجَ  َٚ ٱحَّمُْٛا ٱ بٓء ۚۡ ا  ُۡ َسل١ِب  َٚ َْ َػ١ٍَُۡى َ َوب َّْ ٱَّللَّ ََۚۡ إِ ٱۡۡلَۡسَحب َٚ َْ بِِٗي  َ ٱٌَِّزٞ حََغبَٓءٌُٛ   .[1:النساء]﴾ٔب َّللَّ
حبســن يف ذلــ  اؼب قــي العظــيم   ليــو وســلم النــل صــلا ا وصــاخطبــة هحــة الــ داع أفيي  و

 .(2)(( ... النساءفاتق ا ا يف  )) :معاملة النساء فقال
) خـًنكم خـًنكم ): هسـن معاملـة األىـل دلـيالً  لـا اػبًنيـة فقـالصلا ا  ليـو وسـلم  جعلو 

 .(3)((ألىلو وأنا خًنكم ألىلي 
وانتشـار  الفـات العائليـة وال وجيـة،وباؼبقابل فإن س ء اػبلق سـب  كبـًن للت كـ  األسـري، واػب

 الطالق، وىذا أمر مشاىد.
 فمن أراد النحاح والسعادة يف هياتو العائلية فعليو حبسن اػبلق.

 نهضة المةصالح المجتمع و  دورها في :المطلب الثالث
يف صـــالح اجملتمـــع  ســـب   ظـــيم اومـــن ا ثـــار الكبـــًنة غبســـن اػبلـــق أيهـــا اإلخـــ ة الكـــرام أهنـــ

وؼبا كانت األمة متمسكة  ،ق ة األمة اإلسالمية ورفعتها وؾبدىا أكر   املمن  كما أهناوسعادتو،
 هينما قال: وصدق ش قي ،بأخالقها دانت ؽبا األمم

  وإمنـــــــــــــــــــا األمـــــــــــــــــــم األخـــــــــــــــــــالق مابقيـــــــــــــــــــتً 
 

  فــــــــــــإن ىــــــــــــُم ذىبــــــــــــت أخالقهــــــــــــم ذىبــــــــــــ ا 
 

هرىـا ومـن مث تســل  نتشـار األخـالق الذميمـة يف األمــة سـب  كبـًن لتم قهـا وتناوباؼبقابـل فـإن ا

                                           
 .2006، ط مكتبة جرير 22لناس األكثر فعالية لست ٌن ك يف ا( انظر العادات السبع ل1)
 .1228ح  2/889 مسلم( أخرجو 2)
 ن  ائشة  أللبا .اوصححو ابن هبان و ا هديث صحي  هسن  ري   : اوقال،3895ح  5/666 أخرجو ال مذي( 3)

  م للنساء ( وقال صحي  اإلسناد ووافقو الذىل. ويف روايـة للحاكم: ) خًنكم خًنك رضي ا  نها،
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 .(1)والتاري  شاىد بذل  ،أ دائها  ليها
يق ل الدكت ر مقداد ياعبن: ا إن العامل األخالقـي لـي   امـل وقايـة اغبضـارات مـن السـق ط 
فق ، بل إنو إم جان  ذل   امل بناء؛ ألن الباهثٌن  ن اغبضارة يعدون العامل األخالقـي مـن 

إم مـاذا يرجـع  :فقـد سـأل وزيـر التعلـيم اليابـا  ،  من ىـابل أساساً من أس ،  امل من  اغبضارات
 .(2) التقدم الذي أهرزتو اليابان  فقال: إم نظام تربيتنا األخالقية ا

 

 .: دورها في نشر الدعوةالمطلب الرابع

إن ألخالق الدا ية الطيبة أثراً كبًناً يف نشر الدين اغبنيي والد  ة إليو، فبها يتحب   الدا ية 
 الناس وير بهم يف الدين الذي يبش ر بو، ولقد وصي ا تعام إمام الد اة وخًنَتم بق لو:إم 
تٖ ﴿ َّ ب َسۡح َّ َٓ ٱ فَبِ ِِّ ُۡ ٱۡعخَۡغفِۡش ٌَُٙ َٚ  ُۡ ُٙ ٕۡ ٌَِهۖۡ فَٲۡػُف َػ ۡٛ ٓۡ َح ِِ ْٛا  ِب َلَٔفَعُّ ٍۡ مَ ٌۡ ٛۡ ُوَٕج فَظًّب َغ١ٍِظَ ٱ ٌَ َٚ  ۡۖ ُۡ ِ ٌَِٕج ٌَُٙ َّللَّ

 ِۡۚ ًۡ َػٍَٝ ٱَّللَّ وَّ َٛ َج فَخَ ِۡ ِشۖۡ فَئَِرا َػَض ِۡ ُۡ فِٟ ٱۡۡلَ ِٚۡسُ٘ َشب َٚ َٓ ١ٍِ وِّ َٛ خَ ُّ ٌۡ َ ٠ُِحبُّ ٱ َّْ ٱَّللَّ  .[159: ل  مران]﴾١٘ٔإِ
هـىت إن كثـًناً مـن والـد  ة إليـو ولقد كان ألخالق اؼبسلمٌن اغبسنة دور كبًن يف نشر اإلسالم 

 دخلــت يف ديــن ا هينمــا رأوا أخــالقو ًنىــا  ،وأفريقيــا ،اإلســالمية يف جنــ ب شــرق  ســياالــبالد 
وفبا يؤسي لـو جـداً أن  أصـب  كثـًن  ،وأمانتهم العظيمة ،اؼبسلمٌن اغبسنة ومعاملتهم الطيبة التحار

ك ــار  ــن الــدخ ل يف اإلســالم نظــراً ؼبــا فبــن ينتســ  إم اإلســالم اليــ م ســبباً يف إهحــام بعــ  ال
 .وص ات خسيسة فإم ا اؼبشتكا ،يتهي بو أولأ  من أخالق سافلة

كذل  أه  أن أشًن ىنا إم أن لألخالق اغبسنة أثراً كبًناً يف قباح اؼبؤسسـات اػبًنيـة سـ اًء  
 ليهـــا قيـــ  أخـــالق القـــائمٌن إن هيـــث  كانـــت سبـــارس العمـــل الـــد  ي أو اإل ـــاثي أو كليهمـــا؛

 حيس ن ص رَتا ويرفع شعارىا  ند الناس ويد   اسنٌن إم د مها والتعاون معها.
 

                                           
 .116، وأدب الدنيا والدين للماوردي ا 1/286( انظر مقدمة ابن خلدون 1)
 .129( ال بية األخالقية اإلسالمية ا 2)
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 اخللل األخالقي عند الشثاب: ادلثحث الساتع
مـــع األســـي الشـــديد اؼبســـلمٌن وتبـــدلت  شـــباب أخـــالق كثـــًن مـــن ىـــذا الـــ من تةـــًنت يفلقـــد 

 وذل  راجع إم أسباب متعددة منها: 
واؼبعلمـــٌن يف تربيـــة مـــن ربـــت أيـــديهم  لـــا األخـــالق اإلســـالمية تقهــًن كثـــًن مـــن األوليـــاء  (1

ـــ من واؼبكـــان ،الســـامية ؛ أو جهلهـــم بأســـالي  ال بيـــة اؼبناســـبة ؽبـــم والـــ  ترا ـــي العمـــر وال
فيح   ليهم أن ير  ا ىذه األمانـة العظيمـة الـ  ضبلهـم ا إياىـا، وأن جيتهـدوا يف معرفـة 

 األسالي  اؼبناسبة لل بية.

 -ًن وســائل اإل ــالم وال ســيما ال ضــائيات الــ  انتشــرت بشــكل مــذىل و امتهــاومنهــا تــأث (2
اد البــديل اؼب يــد واؼبنــاف ، فينبةــي اغبــذر منهــا، والســعي يف إجيــ ،َتــدم وال تبــين -لألســي

بع  ال سائل اإل المية اإلسالمية اؽبادفـة الناجحـة ، ولكننـا  -حبمد ا  –وقد وجدت 
  ي ا.حباجة ماسة إم اؼب يد كما وك

، وقـد كـان لـذل  أثـر يف نقـل  ـادات ومنها الع ؼبـة وسـه لة االتهـال باغبضـارات األخـرى (3
فعلينا أن قبعل الع ؼبة جسـراً ننشـر مـن خاللـو ديننـا اغبنيـي، وثقافات أخرى  ريبة دخيلة،

 . وقيمنا الرفيعة
اؼبظــاىر األخــالق الســيأة و إن النــاظر يف أهــ ال كثــًن مــن الشــباب اؼبســلم يــرى فــيهم صبلــة مــن 

واللباس،و ًن ذلـ ، يف البيـ ت واؼبـدارس واألسـ اق  ،والكالم ،يف ج ان  شىت: يف التعاملالةريبة 
، وىــذه اؼبخال ــات األخالقيــة ؽبــا أثــر خطــًن  لــيهم و لــا ؾبــتمعهم وأمــتهم اإلســالمية كمــا و ًنىــا
ي وجـ د بعـ  وىـذا ال ين ـ  ائق كبًن من   ائق هنضة األمـة وبنـاء اؼبسـتقبل،ىي كذل   و تقدم،

األخالق ال اضلة فيهم، وال يقتضي ت ضيل الك ار  ليهم يف ىذا اعبانـ  إقالقـاً، ولـذل  ينبةـي 
 ونبعث اؼبشا ر اإلديانية يف ن  سهم لعلهم يرشدون. ،أن نع  ز اعب ان  واله ات الطيبة  ندىم

يــــدًة و مــــالً مــــن شــــبابنا سبث لــــ ا اإلســــالم  قب أــــة وال ننســــا يف ىــــذا اؼبقــــام أن نشــــيد ون خــــر 
 ثبات.ؽبم التعام لنا و  فكان ا مهابي  سبشي  لا األرا نسأل ا،وسل كاً 
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 اخلـامتـح
أمهيــــــة ال بيــــــة بنــــــا تعرفمو  ،ج لتنــــــا القهــــــًنة يف ىــــــذه اؼبباهــــــث اؼبختهــــــرةوبعــــــد  ،ويف اػبتــــــام 

ظـة جـدير بنـا أن كبـرا كـل اغبـرا  لـا التحلـي هبـا وااف ،فضائل مكـارم األخـالقو  ،األخالقية
مث نـــريب أوالدنـــا ومـــن ربـــت أيـــدينا  لـــا التخلـــق بـــاألخالق  ، ليهـــا وأن قباىـــد أن ســـنا  لـــا ذلـــ 

سـعادة الكاملـة هـىت ن ـ ز برضـا ا تعـام وث ابـو اعب يـل وننـال ال ،اإلسالمية ال اضلة ونر بهم فيهـا
ات ال  أرج  أن وىذه بع  الت صي  ماؽبا وقم هاَتا،سالمية ق ق ألمتنا اإلوكب ،رةيف الدنيا وا خ

 تك ن معينًة لنا  لا ربقيق ىذا اؽبدف النبيل:
 ال كي   لا م ض ع األخالق يف الدروس واػبط  وااضرات. .1

االىتمام بعلم األخالق وتدريسو يف صبيع الرام  التعليمية وإ ـداد اؼبنـاى  اؼبناسـبة لـو  .2
 يف كل مرهلة.

 اإل الم اؼبختل ة. العناية هبذا اؼب ض ع وت  ية الناس بو يف وسائل .3

 تدري  العاملٌن يف اجملال الد  ي واػبًني  لا فن التعامل مع الناس. .4

هــث اؼبســلمٌن الــذين يعيشــ ن يف الــبالد  ــًن اإلســالمية  لــا رببيــ  النــاس ود ــ َتم  .5
 .إم ديننا اغبنيي من خالل التحلي باألخالق اغبسنة والهدق واألمانة

يهــرف  ألهســنها إال أنــت واصــرف  نــا ســيأها ال اللهــم اىــدنا ألهســن األخــالق ال يهــدي 
اللهــم زينمــا ب ينــة  ،اللهــم جنبنــا منكــرات األخــالق واأل مــال واألىــ اء واألدواء ، نــا ســيأها إال أنــت

 .واغبمد  رب العاؼبٌن .اإلديان واجعلنا ىداة مهتدين
 وصلا ا  لا نبينا ؿبمد و لا  لو وصحبو أصبعٌن
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 فهرس ادلصادر 
 .، دار اؼبعرفة بًنوتإهياء  ل م الدين، للة ايل -1

 .1417،الطبعة األوم األخالق ال اضلة، للرهيلي -2

 األخالق اإلسالمية وأسسها، لعبد الرضبن هبنكة اؼبيدا . -3

 .، مكتبة الرشد،الطبعة الثانيةديان  بد اؼبؤمن سعد الدينإل األخالق يف اإلسالم، -4

 أدب الدين والدنيا، للماوردي. -5

 .، ربقيق ناصر العقل، دار العاصمة الرياااقتضاء الهراط اؼبستقيم، البن تيمية -6

أنــــ ار التن  يــــل وأســــرار التأويــــل، للبيضــــاوي، دار الكتــــ  العلميــــة، بــــًنوت، الطبعــــة األوم،  -7
 ىـ. 1408

(، الريـــاا: دار اؽبـــدى للنشـــر  2أىـــداف ال بيـــة اإلســـالمية و اياَتـــا ؼبقـــداد يـــاعبن، ط )  -8
 والت زيع.

أيـــن كبـــن مـــن أخـــالق ىـــؤالء، لعبـــد الع يـــ  اعبليـــل وهبـــاء الـــدين  قيـــل، دار قيبـــة، الطبعـــة  -9
 .1420اػبامسة 

 .لعلمية بًنوت، اؼبكتبة ابهائر ذوي التميي ، لل ًنوز بادي -11

، ربقيق ؿبمـد النـدوي، دار الكتـ  العلميـة، الطبعـة تذكرة السامع واؼبتكلم، البن صبا ة -11
 . 1426 الثانية

 .1397، مكتبة اػباقبي دبهر، الطبعة األوم ال بية األخالقية، ؼبقداد ياعبن -12

 .1423، دار ال قن للنشر، الطبعة األوم تربية الشباب، للشي  ؿبمد الدويش -13

 اعبامع الهحي ، سنن ال مذي، ربقيق: أضبد شاكر، ت زيع دار الباز، مكة.  -14

هقــي، ربقيــق: د.  بــد العلــي هامــد، وـبتــار النــدوي، الــدار اعبــامع لشــع  اإلديــان، للبي -15
 ىـ. 1416السل ية، اؽبند، الطبعة األوم، 

، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة العاشــرة ، مــد  بــد ا درازدســت ر األخــالق يف القــر ن -16
1418.   

س، دار ســــنن أيب داود، للحــــافر أيب داود السحســــتا ، إ ــــداد وتعليــــق:  ــــ ت الــــد ا -17
 ىـ. 1389اغبديث، الطبعة األوم، 
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 سنن ابن ماجو، ربقيق: ؿبمد فؤاد  بد الباقي، اؼبكتبة ال يهلية، مكة.  -18

سًن أ الم النبالء، للذىل، مؤسسة الرسالة، ربقيق: شعي  األرنـؤوط وزمالئـو، الطبعـة  -19
 ىـ. 1403األوم، 

 .وت ، دار الك  العريب، بًن أضبد ش قيدي ان الش قيات،  -21

صـــحي  ابـــن هبـــان ب تيـــ  ابـــن بلبـــان، ربقيـــق: شـــعي  األرنـــاؤوط، مؤسســـة الرســـالة،  -21
 ىـ.1414الطبعة الثانية، 

 .ىـ1418صحي  البخاري ) مع فت  الباري (، دار السالم، الطبعة األوم،  -22

الطبعـة  ،صحي  سنن ال مذي، مد ناصر الدين األلبا ، اؼبكت  اإلسـالمي، بـًنوت -23
 ىـ. 1408 األوم،

 صحي  مسلم، ربقيق: ؿبمد فؤاد  بد الباقي، اؼبطبعة اإلسالمية، استانب ل. -24

ـــــم والتحهـــــيل، أليب  ـــــدة -25 ـــــا شـــــدائد العل ـــــ  صـــــ حات مـــــن صـــــر العلمـــــاء  ل ، مكت
 .1413الثالثة  اؼبطب  ات اإلسالمية حبل ،الطبعة

وم صـــ ة الهـــ  ة، أليب ال ـــرج ابـــن اعبـــ زي، دار الكتـــ  العلميـــة، بـــًنوت، الطبعـــة األ -26
1409. 

 م.2006العادات السبع للناس األكثر فعالية، لست ٌن ك يف، ط مكتبة جرير،  -27

فت  الباري شرح صحي  البخاري، البن هحر العسقال ، دار السالم، الطبعة األوم،  -28
 ىـ.1418

خضــــراء، الطبعــــة ،دار األنــــدل  الفهـــ ل يف األخــــالق اإلســــالمية، لعبــــد ا األزدي -29
 . 1424 األوم

 لسان العرب، البن منظ ر، ربقيق:  بد ا  لي الكبًن وزمالئو، دار اؼبعارف. -31

، دار اؼبعــراج للنشــر، الطبعــة الثانيــة اؼببــادئ العامــة لل بيــة مــد القــ از وصــاحل الشــهري -31
1416. 

، ربقيق زىًن الشـاويش، اؼبكتـ  اإلسـالمي، ـبتهر منهاج القاصدين، ألضبد بن قدامة -32
 .1409الطبعة الثانية 

 .1408مدارج السالكٌن البن القيم،دار الكت  العلمية، بًنوت الطبعة الثانية  -33
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مــــدخل إم ال بيــــة اإلســــالمية لعبــــد الــــرضبن بــــن هحــــر الةامــــدي، دار اػبرجيــــي للنشــــر  -34
 والت زيع الرياا.

 اؼبعرفة، بًنوت.  اؼبستدرك  لا الهحيحٌن، للحاكم، دار -35

 مسند اإلمام أضبد، دار ال كر.  -36

 .،دار إهياء ال اث العريب، بًنوت مقدمة ابن خلدون -37

 .1420معحم مقايي  اللةة، البن فارس، دار الكت  العلمية،بًنوت، الطبعة األوم  -38

اؼب ـــردات يف  ريــــ  القـــر ن، للرا ــــ  األصـــ ها ، ربقيــــق صـــ  ان داوودي، دار العلــــم  -39
 .1412ة األوم دمشق، الطبع

، ربقيـق  اصـم البيطـار، دار الن ـائ ، للقـاظبي من إهياء  لـ م الـدين  م  ظة اؼبؤمنٌن -41
 .1408الطبعة السادسة 
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